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La qualitat del sistema educatiu és determinant per al futur d’un 

país i el progrés dels seus ciutadans. Per això són importants les 

recerques que ofereixen una anàlisi aprofundida de l’estat de 

l’educació i suggereixen vies de millora.

 

El llibre analitza la influència de l’origen socioeconòmic dels 

alumnes en el rendiment acadèmic i fins a quin punt l’escola és un 

factor que compensa la manca de recursos de les famílies. D’altra 

banda, s’hi analitzen i comparen dades procedents de tots els 

nivells educatius, des de la llar d’infants fins a l’aprenentatge 

permanent en l’edat adulta.

 

Una de les conclusions més destacades és que la inversió 

educativa en els nivells inicials pot ser particularment eficient per 

assolir l’èxit acadèmic.
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Presentació

l’educació és un dels pilars en què es fonamenten les societats avançades. la 
qualitat d’un sistema educatiu determina en gran manera les possibilitats de 
futur d’una societat, perquè els països amb sistemes educatius eficaços es 
troben més ben situats a l’hora d’abordar els reptes d’un món cada vegada 
més globalitzat i, per això mateix, més competitiu.

a més a més d’aquestes implicacions econòmiques i de futur, l’educació in-
flueix decisivament en les noves generacions i les capacita perquè puguin 
sortir-se’n amb èxit en societats progressivament més complexes, ja que és un 
instrument que permet que les persones tinguin oportunitats de promoció i 
millora. Per això, una educació de qualitat a l’abast de tothom és un element 
cabdal a l’hora de valorar el grau d’inclusió, mobilitat social i igualtat d’opor-
tunitats que ofereix un país.

aquest estudi se centra en la dimensió social de l’educació. els autors inves-
tiguen fins a quin punt les desigualtats socials són un factor que explica les 
diferències en el rendiment escolar, alhora que atorguen una atenció especial 
als efectes de l’origen familiar i els estímuls dels progenitors en la consecució 
de l’èxit escolar. així mateix, avaluen en quina mesura l’escola del nostre país 
és capaç de compensar els dèficits dels estudiants procedents d’estrats social-
ment desfavorits.

Per assolir aquests objectius, els autors analitzen algunes de les fonts secun-
dàries més solvents, amb dades d’àmbit nacional i internacional relacionades 
amb l’assoliment educatiu. també tenen en compte els diferents nivells edu-
catius, des de l’educació infantil fins a la universitària i fins i tot més enllà, 
amb el que s’anomena educació contínua en la vida adulta o aprenentatge 
permanent. aquesta perspectiva global, de cicle vital, a més a més de consti-



tuir una novetat en la recerca educativa del nostre país, permet que els autors 
arribin a conclusions sòlides respecte a la influència del medi social sobre 
l’assoliment educatiu en diversos moments de la vida.

Una de les conclusions principals d’aquesta anàlisi és que les primeres etapes 
educatives, especialment l’educació infantil, tenen un paper clau en el desen-
volupament dels resultats acadèmics posteriors. en aquestes etapes inicials 
l’origen socioeconòmic de les famílies influeix més sobre el rendiment acadè-
mic, i per això també en aquest període el caràcter compensatori de l’escola, 
com a instrument igualador i reductor dels desavantatges socials, esdevé de-
cisiu.

amb aquest nou número de la col·lecció estudis Socials, guanyador de 
la convocatòria 2013 del Premi ”la caixa” de ciències Socials, l’obra Social 
”la caixa” contribueix a la reflexió sobre una qüestió, l’educació, en què el 
país i els seus ciutadans ens juguem el futur. No hi ha dubte que la presa de 
decisions en aquest àmbit s’ha de veure beneficiada per la presència de dades 
i resultats empírics com els que es presenten en aquest estudi. l’objectiu és 
incrementar la qualitat de l’educació perquè la societat sigui més competitiva 
i, al mateix temps, més justa i inclusiva.

Enric Banda
director de l’Àrea de ciència  

 i Medi ambient 
 Fundació bancària ”la caixa”

barcelona, desembre de 2014
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  Introducció:  
l’educació al llarg del cicle vital

Motivació 

l’atenció pública que han desvetllat els informes PISa (Programme for In
ternational Student Assessment) d’ençà que es van començar a fer l’any 2000 
no té precedents en la història de la recerca de l’educació en ciències socials. 
l’aparició de cada nou informe desferma una gran controvèrsia als mitjans 
de comunicació i genera una pressió política tal que no és pas exagerat ca-
racteritzar el programa PISa com el veritable metrònom que marca el ritme 
del debat públic sobre l’educació. No hi ha dubte que pocs estudis de l’àmbit 
purament acadèmic han tingut un impacte social semblant. el fenomen no 
es limita a espanya, sinó que es reprodueix en cadascun dels països que hi 
participen. No és sorprenent que els afers més discutits es refereixin habi-
tualment a la posició de cada país en el rànquing internacional, sobretot en 
aquells països en què el rendiment mitjà se situa per sota del llindar simbòlic 
que marca la mitjana de l’ocde. No obstant això, entre les reflexions que 
suscita l’estudi PISa, les que assoleixen més transcendència són sovint pre-
cipitades i poques vegades arriben a l’àmbit de la desigualtat que generen els 
sistemes educatius en funció de l’origen familiar dels estudiants.

en aquest context, és remarcable el fet que altres estudis semblants –com 
ara tIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 
PIrlS (Progress in International Reading Literacy Study) o PIaac 
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)– 
no hagin assolit ni de bon tros el mateix impacte mediàtic que sol tenir 
PISa.(1) així mateix, la comunitat científica fa servir aquests altres estu-

(1) a títol il·lustratiu, una cerca al Google amb les paraules «educació» i «PISa» dóna més de quatre mi-
lions de resultats, mentre que la mateixa combinació amb «tIMMS», «PIrlS» o «PIaac» en cap cas 
supera els 60.000.
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dis amb molta menys freqüència que no pas els de PISa. en el cas de 
PIaac això pot ser degut al fet que es tracta d’un programa força re-
cent, que es va publicar per primer cop l’octubre del 2013. aquest exi-
ment, però, no es pot aplicar als estudis tIMSS o PIrlS, que es van 
començar a fer periòdicament el 1995 (és a dir, abans de PISa) i el 2001, 
respectivament. Una explicació possible de l’escassa presència pública 
d’aquests darrers estudis és que, tot i que el nombre total de països inclo-
sos és més gran en tots dos casos, no hi participen tots els països rics, per 
la qual cosa els rànquings internacionals resultants són menys informa-
tius, alhora que la posició que hi ocupen els països respecte al rendiment 
mitjà de tota la mostra resulta qüestionable. Independentment dels mo-
tius que expliquen la disparitat en les percepcions dels diferents estudis 
sobre les capacitats cognitives, la limitada visibilitat dels resultats dels 
altres estudis no deixa de ser sorprenent, particularment a espanya, un 
país afectat per una alarmant pobresa estadística en l’àmbit de l’educació. 
Mentre que PISa ofereix únicament una mostra d’estudiants al final de 
l’educació obligatòria, PIrlS i tIMSS cobreixen també l’educació pri-
mària. aquestes fonts de dades, doncs, esdevenen un instrument essen-
cial per a l’estudi de les dinàmiques educatives al nostre país, sobretot 
ara que la recerca científica es fixa cada vegada més en els primers anys 
de l’ensenyament i en els estímuls rebuts durant els primers anys de vida 
(Heckman, 2006; esping-andersen, 2008; Marí-Klose et al., 2010), en la 
mesura que aquests estímuls condicionen l’èxit escolar, a més d’atendre 
altres indicadors al llarg del cicle de vida dels individus no necessària-
ment relacionats amb l’educació.

en canvi, l’atenció pública i mediàtica continua centrada en els estu-
diants de secundària, un fenomen aparentment paradoxal. Més enllà de 
tot plegat, la mancança més alarmant en l’estructura de la «sociologia 
pública» (burawoy, 2005) de l’educació són explotacions independents 
que abastin tot el cicle educatiu i facin ús de més d’una font de dades 
alhora. aquest és particularment el cas d’espanya, que cada vegada 
que canvia el partit de govern es veu sacsejada per debats sobre la neces-
sitat d’abordar una reforma substancial del seu sistema educatiu. la 
consciència pública que el funcionament del sistema educatiu espanyol 
és inadequat està plenament justificada, ja que el país encapçala la llista 
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de països desenvolupats amb taxes més elevades de fracàs escolar. amb 
tot, el debat sobre les reformes educatives a espanya no ha estat tradi-
cionalment gaire permeable a la recerca empírica de tipus científic i, en 
canvi, ha estat sistemàticament obert a la influència d’opinions políti-
ques i visions normatives no necessàriament fonamentades en el conei-
xement acadèmic. l’actual reforma de la llei orgànica d’educació en la 
llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (loMce) n’és 
només un exemple recent. Sóc pocs els treballs que han mirat d’avaluar 
amb caràcter sistemàtic l’impacte de les reformes educatives anteriors 
(Martínez García, 2013; Fernández enguita et al., 2010), en part a cau-
sa del feble compromís de les administracions públiques competents en 
matèria d’educació amb la producció i la difusió de dades que permetin 
fer aquestes avaluacions en condicions òptimes.

amb aquest treball ens proposem fer una anàlisi rigorosa de les dades dis-
ponibles per conèixer algunes de les dinàmiques que determinen el progrés 
educatiu a espanya, amb un èmfasi especial en la importància canviant 
que té l’origen familiar dels estudiants al llarg del seu cicle vital com a de-
terminant de les seves competències i resultats educatius. Per a això fem 
servir dades fins avui no gaire explotades en la recerca espanyola, però que 
ens permeten centrar l’atenció en diferents estadis de la trajectòria educa-
tiva dels individus. Podem cobrir així un buit alarmant en aquesta mena 
d’estudis, malgrat que el país manqui de fonts de dades fiables que perme-
tin d’analitzar de manera estrictament longitudinal la relació entre el cicle 
vital i els indicadors més importants de rendiment educatiu (les notes, les 
expectatives educatives o bé les competències cognitives dels individus). 
aquest treball, al capdavall, pretén representar un pas endavant en el co-
neixement d’alguns dels factors que resulten determinants per entendre la 
situació dels estudiants espanyols des de les primeres fases de la seva vida 
fins a l’edat adulta. en fer-ho, pretenem acostar a l’ampli públic interessat 
algunes de les reflexions que la sociologia de l’educació i l’estratificació 
social han generat en l’àmbit internacional, amb l’esperança que d’una 
manera o una altra puguin ser incorporades amb normalitat i neutralitat 
als debats sobre educació a espanya i, en el millor dels casos, informar les 
reformes educatives presents i futures.
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Disseny de l’estudi, plantejament metodològic i estructura

l’objecte principal de recerca d’aquest estudi són les desigualtats educati-
ves observades a espanya i, de manera més àmplia, als països desenvolu-
pats. Més específicament, ens plantegem avançar en la comprensió de les 
pautes d’estratificació social en els resultats educatius segons l’origen so-
cial. l’assoliment educatiu té un gran interès com a objecte d’estudi, ja que 
constitueix el vehicle principal de promoció individual a les societats post-
industrials i, com és ben sabut, es correlaciona amb gairebé qualsevol altre 
indicador d’estatus socioeconòmic mesurat en etapes posteriors de la vida 
adulta. en aquest sentit, entendre les causes de la desigualtat educativa vol 
dir també fer avançar els nostres coneixements sobre la reproducció inter-
generacional de les desigualtats socials. aquesta és una antiga preocupa-
ció dels estudis clàssics sobre mobilitat social i, no obstant això, és lluny de 
ser un debat antiquat, com ho demostra l’atenció mediàtica i acadèmica 
que rep l’educació dels joves com a línia prioritària de recerca per a una 
societat més inclusiva, reconeguda com a tal al nou programa marc de la 
Unió europea «Horitzons 2020».(2)

Pel plantejament i la metodologia que segueix, el nostre estudi s’inscriu en 
la tradició de la sociologia analítica (elster, 1989; Hedström i Swedberg, 
1998; Hedström i Ylikoski, 2010). compromesos amb l’objectiu de revelar 
els mecanismes causals operatius que hi ha al darrere dels fenòmens so-
cials, hem utilitzat algunes de les tècniques de recerca quantitatives més 
avançades. a més a més del seu atractiu des del punt de vista acadèmic, el 
nostre treball té fortes implicacions normatives, ja que mira de contribuir 
al coneixement dels processos que promouen inequitats socials a través de 
la desigualtat d’oportunitats educatives que han d’afrontar els estudiants 
a causa de les característiques de les seves famílies. entenem que els valors 
humanistes que són la base moral de les societats modernes prescriuen un 
grau mínim d’igualtat d’oportunitats, que és violentat sempre que els in-
fants, a causa del seu estatus socioeconòmic familiar, comencen no tan 
sols les seves carreres educatives sinó les seves trajectòries vitals en general, 
amb oportunitats de partida notablement diferents.

(2) Vegeu http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-
innovative-and-reflective-societies.
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Un aspecte clau d’aquest estudi és la perspectiva de cicle vital que adop-
tem al llarg de l’obra. el paradigma del cicle vital implica que «es conside-
ren canvis a les vides humanes [...] a través d’un llarg període de temps» 
(Mayer, 2009: 414). altrament dit, el nostre enfocament va més enllà de 
l’observació estàtica dels fenòmens en incloure-hi un component dinàmic. 
aplicant aquest principi a l’educació, en els capítols que vertebren aquest 
treball cobrim el cicle educatiu complet de les persones.(3) comencem la 
nostra anàlisi fixant-nos en l’educació preescolar i en el primer ensenya-
ment (capítol 1). tot seguit examinem els processos de desigualtat que te-
nen lloc en l’educació primària (capítol 2). Procedim amb diverses explo-
racions centrades en l’educació secundària (capítols 2 i 3) i posteriorment 
continuem avançant en el cicle vital dels individus durant l’ensenyament 
universitari (capítol 4). Finalment, observem les persones adultes que ja 
han abandonat el sistema educatiu i ens endinsem així en l’àmbit de 
l’aprenentatge permanent o lifelong learning (capítol 5). aquest disseny 
holístic atorga coherència a l’estudi i estableix un fil conductor clar que 
connecta els diversos capítols. a més a més, el plantejament també dife-
rencia l’estudi de totes les contribucions anteriors en aquest camp, que 
solen centrar l’atenció en una o, a tot estirar, dues fases del cicle educatiu, 
però que no el consideren en la seva totalitat. en resum, aquest és el primer 
estudi que aplica l’enfocament del cicle vital a l’anàlisi de les desigualtats 
educatives en el context espanyol.

el gràfic I.1 resumeix l’esquema conceptual que inspira l’enfocament teò-
ric del nostre treball. la part inferior il·lustra les cinc fases que constituei-
xen l’assoliment educatiu en un sentit ampli. Ja hem esmentat més amunt 
que la rellevància de l’educació prové principalment del fort impacte que 
exerceix en el destí social (fletxa b a l’esquema), independentment del tipus 
de recurs socialment desitjable que emprem per mesurar-lo. l’expla
nandum d’aquest estudi l’assenyala la fletxa a del gràfic, que indica la in-
fluència de l’origen social (l’estatus socioeconòmic de la família de pro-
cedència) sobre l’assoliment en el terreny de l’educació formal. a més 
d’intentar quantificar l’efecte directe de l’origen, pararem atenció a tres 
blocs de factors diferents que, inevitablement, entren en joc quan investi-

(3) Una omissió que hem d’esmentar en aquest context es refereix a la formació professional, un tema que 
l’estudi d’Homs (2008) aborda de manera extensa. 
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guem la relació entre l’estatus socioeconòmic dels pares i el rendiment 
educatiu dels fills: 1) les capacitats cognitives dels infants, en la mesura que 
determinen des de quin nivell inicien el seu aprenentatge i la facilitat amb 
què hi afegeixen nous coneixements i habilitats (capítols 3 i 5); 2) les pràc-
tiques dels pares, perquè són la principal font d’estímuls que reben els in-
fants fora de l’escola (capítol 1), i 3) la mateixa escola (o, més en general, 
el centre educatiu), perquè són les institucions les que posen l’ensenyament 
reglat en pràctica i confronten els infants amb els continguts educatius 
(capítols 2 i 4). abordem així als capítols següents els factors mediadors 
més importants per entendre l’associació –prou coneguda– entre origen 
social i rendiment educatiu.

d’altra banda, com indica la triple fletxa a la part superior del gràfic, des d’un 
punt de vista teòric, la nostra perspectiva és més complexa, ja que tots tres 
factors solen tenir, al seu torn, un efecte desigual sobre el progrés educatiu se-
gons la classe social d’origen dels estudiants. les capacitats cognitives es 
transmeten en part genèticament, de manera que això provoca un avantatge 
de partida en els fills de famílies més afavorides. a més a més, els progenitors 
d’estatus socioeconòmic més elevat solen fer servir tècniques de criança més 
favorables per a l’educació dels seus fills. els avantatges procedents d’aquestes 
pràctiques de socialització s’afegeixen al fet que solen triar els millors centres 
perquè s’hi eduquin. en altres paraules, el procés de reproducció social i asso-
liment educatiu té lloc dins d’un context socioeconòmic determinat. això fa 
pensar que la decisió de continuar en el sistema educatiu en acabar la fase 
d’escolarització obligatòria no es produeix en els mateixos termes en un con-
text de creixement econòmic que si hi ha una crisi d’ocupació i cauen els ni-
vells de creixement (capítol 3). tampoc no té les mateixes implicacions acon-
seguir un títol universitari quan ho fa la meitat de cada cohort de naixement 
que no pas quan fer-ho era un privilegi reservat als fills de l’elit (capítol 5).

el potencial analític de qualsevol estudi empíric ve definit per la qualitat 
de les dades utilitzades. altrament dit, és impossible fer una contribució 
significativa a la literatura sense una sòlida base empírica. Òbviament, 
amb una bona base de dades no n’hi ha prou per dur a terme una bona 
recerca empírica, però sí que és una condició necessària. en aquest treball 
hem recopilat i sistematitzat una sèrie de dades de la màxima qualitat so-
bre la matèria en qüestió i que són a l’abast de tota la comunitat científica. 
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gràfIc I.1
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Parlem dels estudis internacionals de rendiment educatiu i competències 
cognitives, alguns dels quals ja hem esmentat: PIrlS, tIMSS, tedS-M 
(Teachers Education and Development Study in Mathematics) i PIaac. els 
tres primers els fa l’associació Internacional per a l’avaluació del rendi-
ment educatiu (Iea), un consorci fundat el 1959 com a organització inde-
pendent; entre els seus membres hi ha un gran nombre d’agències nacionals 
i institucions de recerca relacionades amb l’educació. tot i que el PIaac és 
un estudi elaborat per l’ocde, la Iea també participa en el consorci que el 
duu a terme. a les pàgines que segueixen explotarem cadascuna d’aquestes 
quatre bases de dades internacionals amb fins diferents, juntament amb al-
gunes altres d’àmbit nacional. entre aquestes darreres es troben les dades 
del diagnòstic general del sistema educatiu per a primària i secundària que 
produeix l’Institut Nacional d’avaluació educativa (INee, organisme de-
pendent del Ministeri d’educació, ciència i esport). el fet que totes aques-
tes dades siguin oficials i hagin sorgit a partir d’una meticulosa concertació 
metodològica en garanteix la qualitat i fa que esdevinguin un dels punts 
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forts del nostre treball. No obstant això, voldríem assenyalar que per dur a 
terme l’enfocament del cicle vital fins a l’extrem –i estudiar l’impacte de les 
primeres transicions en fases successives de la carrera educativa– hauria cal-
gut disposar de dades longitudinals de tipus panell com les que existeixen a 
la majoria de països d’europa occidental i que, malauradament, fins ara no 
s’han produït a espanya. Malgrat aquesta limitació, en el transcurs d’aquest 
estudi farem ús dels coneixements generats als primers capítols (sobre les 
fases inicials del cicle educatiu) per interpretar els resultats dels capítols fi-
nals (sobre les fases més avançades). d’alguna manera aquest desavantatge 
es compensa en poder explotar la dimensió comparativa a escala internacio-
nal. oferim així una proposta innovadora per l’anàlisi conjunta de dades 
referides a totes les fases del cicle educatiu en un mateix volum i amb la di-
mensió comparativa que s’introdueix de manera estratègica en alguns capí-
tols, tant per relativitzar la situació observada a espanya com per poder 
analitzar el paper del context socioeconòmic del procés educatiu.

L’anàlisi estadística: una guia ràpida

l’anàlisi estadística és l’eina bàsica de la recerca social quantitativa. la 
seva gran virtut és que ens permet conèixer amb força precisió els fenò-
mens socials a partir d’una mostra representativa de la població d’interès 
(en el cas d’aquest estudi, les poblacions d’alumnes d’una edat o d’un curs 
acadèmic determinats). entre les tècniques estadístiques, podem distingir 
dues grans famílies: 1) l’estadística descriptiva, i 2) l’estadística analítica o 
inferencial.

l’anàlisi descriptiva consisteix típicament en exploracions univariables o 
bivariables de les dades que solen expressar-se en taules o gràfics. Un 
exemple d’anàlisi univariable és el còmput de la puntuació mitjana dels 
infants en un test estandarditzat, o bé d’altres propietats de la distribució, 
com ara el percentatge d’alumnes que van superar els 600 punts. en canvi, 
recorrem a les estadístiques bivariables, per exemple, si volem comparar el 
diferent rendiment de nois i noies. en aquest cas les dues variables serien la 
puntuació i el sexe. Un format típic és una taula de freqüències amb diver-
ses fileres i columnes o un gràfic senzill amb múltiples barres per comparar 
el rendiment entre els grups.
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l’estadística inferencial va més enllà de la mera descripció de les caracte-
rístiques bàsiques de la mostra. Quan cal respondre una pregunta com-
plexa sobre un fenomen multifacètic, els científics socials sovint recorren a 
l’anàlisi multivariable. Segons les propietats de la nostra variable dependent 
(el fenomen que s’ha d’explicar) i la seva relació amb les variables indepen
dents (els factors explicatius), hi ha una gran varietat de models multiva-
riants a la nostra disposició. en aquest estudi fem servir principalment 
una tècnica avançada anomenada regressió jeràrquica o multinivell que ex-
pliquem amb més detall a l’apèndix tècnic.

No obstant això, no cal conèixer detalladament el funcionament d’aquesta 
tècnica per comprendre l’essència dels resultats presentats aquí, una vega-
da entès el funcionament bàsic dels models de regressió. el gran avantatge 
de qualsevol tipus de model multivariable és que permet d’avaluar la im-
portància de cadascuna de les nostres variables mantenint constants els va-
lors de les altres variables. aquest pressupòsit –el fet de poder aïllar l’efecte 
d’una sola font de variància mantenint al marge la influència de la resta de 
factors– es coneix amb el nom de condició ceteris paribus. l’analista pot 
així controlar, és a dir, mantenir aïllat l’efecte d’un gran nombre de varia-
bles que afecten el fenomen que vol explicar, tot centrant-se exclusivament 
en la variable en la contrastació empírica de la qual es basa el seu estudi.

Com es llegeix una taula de regressió?

els resultats dels models multivariables se solen presentar en forma de taula. 
aquestes taules en general contenen alguna informació elemental sobre la 
mostra, com ara el nombre de casos (subjectes) inclosos en l’anàlisi (N) o 
sobre la precisió de l’ajust del model (és a dir, en quina mesura les variables 
considerades per l’analista expliquen efectivament el fenomen). Però 
l’ingredient central en una taula de regressió són els coeficients del model 
estadístic. Si la variable dependent és de naturalesa contínua (com és el cas 
en tots els capítols d’aquest estudi), els coeficients ens diuen quin efecte té 
cadascuna de les variables independents sobre la variable dependent un cop 
controlem la influència de la resta de variables. Per exemple, si la variable 
independent l’efecte de la qual volem interpretar és el sexe, la variable de-
pendent és la puntuació en matemàtiques i el coeficient és 3,0, això significa 
que en el test la diferència entre tots dos sexes és de tres punts.
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cal tenir en compte que cada model és necessàriament una simplificació 
de la realitat. a més a més, les dades amb què treballem solen contenir di-
versos tipus d’errors que poden introduir «soroll» en els resultats. Per tant, 
una altra funcionalitat clau dels models estadístics és que ens permeten 
saber amb quina precisió els nostres resultats s’ajusten a la realitat. aques-
ta informació es recull en els errors típics que acompanyen cada coeficient 
del model. d’aquesta manera obtenim una estimació sobre la fiabilitat 
dels resultats. Hi ha moltes maneres de processar aquesta informació, però 
la qüestió clau és si el coeficient és estadísticament significatiu. Parlem de 
significativitat quan un coeficient és fiable perquè les correlacions en les 
dades mostren una associació clara entre la variable independent i la va-
riable dependent. la manera convencional de presentar aquesta informa-
ció és molt intuïtiva. a cada coeficient se li afegeix una sèrie d’asteriscs que 
indiquen el seu nivell de significativitat. la regla bàsica és la següent: com 
més asteriscs, més significatiu és l’efecte en qüestió i més fiable el resultat 
obtingut. Per això de vegades es diu irònicament que la manera més efi-
cient de llegir les taules de regressió consisteix a «mirar-ne les estrelles». Si 
som investigadors escèptics, només ens refiarem d’un coeficient significa-
tiu, i aquest coeficient es reconeix a simple vista perquè anirà acompanyat, 
si més no, d’una estrella o asterisc.
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 1.1. Introducció 

en aquest capítol examinem la primera fase del cicle educatiu, és a dir, l’e du-
cació preescolar, entesa com la fase anterior a l’educació obligatòria, que a 
espanya comença als sis anys. es tracta d’un objecte d’estudi que té molt 
d’interès: d’entrada, hi ha una preocupació pública i acadèmica creixent 
sobre aquesta matèria, perquè la societat ha comprès que els primers anys 
de vida són una etapa crucial en la qual es decideix bona part del destí que 
els éssers humans tindran al llarg de la vida. en realitat, la idea bàsica sub-
jacent a aquest argument –promogut de manera entusiasta pel premi Nobel 
James J. Heckman– és molt intuïtiva: quan són joves, les persones són més 
permeables que no pas quan són més grans, de manera que els estímuls que 
reben els primers anys tenen un impacte més elevat sobre el seu desenvolu-
pament. així i tot, resulta xocant l’afirmació d’alguns experts en el sentit 
que la majoria de capacitats que acaben adquirint les persones es determi-
nen abans dels sis anys. Si això fos així, resultaria molt més eficient invertir 
en l’educació preescolar que no pas en qualsevol altra etapa educativa (pri-
mària, secundària o terciària). encara que no hem de considerar aquesta 
mena de càlculs com una ciència exacta (currie, 2001), Heckman (2011) 
estima que els beneficis resultants per a la societat són tan elevats que cada 
dòlar destinat a educació infantil d’alta qualitat genera una taxa de rendi-
ment anual que oscil·la entre el 7 i el 10%.(1) Malgrat els arguments esgrimits 
a favor de la formació al llarg del cicle vital o aprenentatge permanent (life
long learning), la inversió en educació preescolar també seria una manera 

(1) Hi ha una pàgina web dedicada a promoure aquest objectiu amb continguts variats, incloent-hi alguns 
vídeos en castellà: www.heckmanequation.org.

 I. L’ensenyament preescolar i els seus 
efectes en els resultats educatius a 
Espanya i el món desenvolupat
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molt menys costosa d’augmentar el capital humà de la societat que no pas 
la formació continuada dels treballadors adults o els cursos de formació 
per a persones desocupades. aquest nou consens –encara fràgil– sobre la 
importància de la socialització durant els primers anys contrasta amb la 
visió que predominava fa unes quantes dècades, quan la qüestió de 
l’escolarització anterior a l’etapa obligatòria no apareixia en l’agenda dels 
investigadors i encara menys en la dels polítics. avui, en canvi, s’atribueix 
un gran potencial al disseny de les polítiques d’educació preescolar amb 
l’objectiu d’augmentar la igualtat d’oportunitats educatives i reduir així les 
desigualtats socials. 

com que bona part dels estímuls que reben els infants provenen del context 
familiar (en general dels progenitors), és natural i inevitable que la qualitat 
d’aquests estímuls depengui dels recursos, les capacitats i els coneixements 
propis de l’entorn familiar. és difícil intervenir en les relacions entre pares i 
fills mitjançant polítiques públiques i és debatible fins a quin punt és legítim 
o normativament desitjable imposar un determinat estil de criança «des de 
dalt», més enllà de la prevenció de negligències. Un vehicle oportú a l’abast 
de la política consisteix en la formació dels educadors mitjançant la provi-
sió d’informació bàsica, amb campanyes mediàtiques o agents intermedia-
ris, com ara les escoles o els pediatres, però aquestes solucions no són sinó 
instruments «tous», d’eficàcia incerta.

Per tant, el paràmetre que es presta més fàcilment a la intervenció públi-
ca és la quantitat i la qualitat de temps que els infants passen en el siste-
ma educatiu o, altrament dit, fora de la influència directa de les famílies 
respectives. Si és encertat l’argument segons el qual l’aprenentatge dels 
primers anys és el més eficient (Heckman, 2006; esping-andersen, 2008), 
els anys anteriors a l’edat d’ensenyament obligatori poden resultar deci-
sius per mitigar l’emergència de desigualtats socials des de l’arrel. com 
que l’edat d’escolarització obligatòria a la majoria de països no comença 
abans dels cinc o sis anys, és considerable el percentatge d’infants –que, 
com veurem, varia força segons el context nacional– que no van a la llar 
d’infants, sobretot abans dels tres anys. en aquest sentit, els defensors de 
l’educació infantil argumenten que la integració dels infants provinents 
de contextos familiars desfavorits a les escoles infantils és la millor ma-
nera d’afavorir les seves oportunitats vitals a llarg termini. S’ha docu-
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mentat àmpliament que hi ha diferències socioeconòmiques considera-
bles en les pràctiques educatives dels pares. en poques paraules, els pares 
de baixa formació fan més ús de la televisió i el joc lliure i consumeixen 
menys llibres i activitats educatives formalitzades que no pas els pares de 
nivell educatiu més alt. en aquest sentit, una idea força estesa entre els 
experts és que cada hora que els infants de classe baixa passen a la llar 
d’infants –i no amb les famílies respectives– representa un benefici per a 
ells en la mesura que els estímuls als quals es troben exposats són més 
rics i variats, semblants als que els infants de famílies acomodades reben 
en el seu entorn propi.

Un altre motiu que explica l’enorme interès públic en l’educació preesco-
lar respon a l’elevada sensibilitat normativa i ideològica entorn del fet de 
tenir cura dels fills. Hi ha moltes idees preconcebudes sobre quina és la 
manera més apropiada de tractar els nens petits. Qualsevol mare o pare ha 
topat alguna vegada amb opinions contrastades –típicament articulades 
amb vehemència– sobre algun aspecte de la criança. Si qüestions com ara 
la nutrició, la vestimenta o les maneres de dormir susciten debat, no ens 
pot sorprendre pas que l’escola infantil sigui objecte de grans controvèr-
sies, tant dins les famílies com en l’àmbit social. alguns pares s’estimen 
més que els seus fills s’estiguin en l’entorn familiar tant de temps com sigui 
possible perquè consideren que l’atenció personalitzada que els poden ofe-
rir els progenitors, altres parents o fins i tot un professional és superior a la 
que obtindrien en una llar d’infants, i perceben que l’exigència d’escolaritzar 
els nens com més aviat millor és paternalista. d’altres tenen una preferèn-
cia clara perquè els seus fills vagin a l’escola infantil, se sotmetin a unes 
rutines i a una disciplina que després els exigiran a l’escola obligatòria i 
socialitzin amb altres infants de la seva edat, perquè entenen que un en-
torn variat és la millor «escola de la vida». Un exemple recent que revela 
que es tracta d’un afer delicat el trobem en el fort debat obert a alemanya 
sobre una compensació monetària per als pares que no porten els fills a la 
llar d’infants. Finalment el govern de Merkel ha introduït aquesta trans-
ferència, anomenada Betreuungsgeld, i promoguda sobretot pel partit con-
servador bavarès cSU, malgrat les fortes crítiques que la consideren un 
retrocés en matèria d’igualtat de gènere, ja que implica una reducció de la 
taxa d’ocupació femenina.
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en aquest capítol explorem fins a quin punt l’educació infantil pot reduir 
o eixamplar les desigualtats provinents de l’entorn social en els resultats de 
l’aprenentatge dels infants. el nostre enfocament consisteix a analitzar qui 
treu més profit de l’assistència a l’escola infantil: aporta més beneficis als 
infants els pares dels quals inverteixen molt de temps en la seva educació, 
o bé als que tenen pares menys actius en aquest àmbit? resulta més útil per 
als fills de pares amb un nivell educatiu alt o baix? considerem que tant 
l’assistència a l’educació infantil, d’una banda, com el capital cultural dels 
pares i les seves inversions educatives, de l’altra, constitueixen estímuls de 
tipus diferents, i ens demanem si aquests estímuls són complementaris o bé 
substitutius. altrament dit: ens interessa determinar si l’educació infantil 
té un efecte independent, o bé si l’impacte de l’escolarització infantil en les 
capacitats dels infants depèn dels recursos de la llar. d’altra banda, adop-
tarem una perspectiva comparada per tal de trobar resposta a preguntes 
com ara: quines diferències internacionals observem quant als beneficis de 
l’educació infantil per a l’aprenentatge? el fet que l’assistència a l’escola 
infantil tingui un efecte diferent segons l’origen social o el grau d’implicació 
dels pares en la criança, depèn del context nacional?

Per a la nostra anàlisi, fem servir dades procedents de l’estudi internacional 
sobre el progrés en comprensió lectora (Progress in International Reading 
Literacy Study o PIrlS).(2) aquesta base de dades del 2011 inclou una me-
sura estandarditzada de la capacitat lectora dels alumnes de quart curs de 
primària (amb una edat entre 9 i 11 anys) per a un ampli grup de països. Per 
tenir una mostra de països comparables a espanya quant al context socio-
polític, hem exclòs els països de menys nivell econòmic (com ara azerbaid-
jan o botswana) i els productors de petroli (com ara Qatar o els emirats 
Àrabs). com en els capítols següents, apliquem aquí tècniques de regressió 
multinivell (amb pendents constants i aleatoris) per estimar l’efecte de l’as-
sistència a l’escola infantil en l’aprenentatge dels infants (a l’apèndix b en 
trobareu més detalls). No hi ha gaires estudis comparats sobre l’educació 
preescolar, i encara menys els que presenten un enfocament centrat en 
l’estratificació dels processos educatius segons l’origen social de la família. 
en descompondre la variància observada en els seus components respectius 

(2) Vegeu l’apèndix a per consultar aquestes dades amb més detall i les variables utilitzades, i l’apèndix b 
per conèixer les tècniques d’estimació utilitzades per a les anàlisis que presentem en aquest capítol.
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al nivell nacional i individual, ens endinsem, per tant, en un nou terreny dels 
estudis sobre l’educació formal abans de l’ensenyament obligatori. al ma-
teix temps, com que el nostre interès principal se centra en el cas espanyol, 
destacarem on figura espanya en cada aspecte de l’anàlisi respecte a la ten-
dència global del conjunt dels 30 països que inclou la mostra. 

 1.2. L’estat de la recerca sobre l’ensenyament infantil

Hi ha una gran quantitat d’estudis empírics que demostren l’efecte de 
l’entorn familiar sobre les capacitats cognitives i no cognitives d’infants 
d’edats diferents. ermisch (2008) mostra una associació positiva entre els 
ingressos dels pares i les habilitats cognitives als tres anys al regne Unit. 
de la mateixa manera, troba una relació negativa entre la renda de la llar 
i els problemes de comportament. els resultats de West et al. (2000), basats 
en una mostra d’alumnes d’educació infantil als estats Units, indiquen 
sense cap dubte que els fills de mares amb un alt nivell educatiu tenen un 
rendiment lectiu més elevat. Feinstein (2003) observa un efecte positiu de 
l’estatus socioeconòmic dels pares sobre el desenvolupament d’infants bri-
tànics entre dos i deu anys d’edat. a més a més, les puntuacions obtingu-
des en els tests fets a aquestes edats constituïen, segons els seus resultats, 
un predictor potent del nivell educatiu d’aquests mateixos individus als 26 
anys.

els estudis publicats han suggerit una sèrie de mecanismes per explicar 
l’associació entre l’origen social i les habilitats dels infants quan encara 
són menuts. la llista de candidats possibles va des dels factors genètics fins 
al comportament dels pares –com ara el suport emocional, les pràctiques 
de criança i els estils parentals–, passant per la cobertura de necessitats 
bàsiques com ara la nutrició, l’habitatge i la salut. Sembla que els progeni-
tors amb més recursos ofereixen als seus fills un entorn més estimulant: 
fan servir un llenguatge més divers i complex (Hart i risley, 1995), els 
proporcionen més joguines i llibres, passen més temps llegint-los contes i 
són més receptius quan els fills els parlen (bradley et al., 2001). també 
participen més en jocs de grup i els duen més sovint a la biblioteca (becker, 
2013), a més d’oferir-los, en termes generals, més suport (Mistry et al., 
2008).
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Hi ha un consens temptatiu sobre els beneficis a curt i a mitjà termini de 
l’assistència a l’escola infantil, en particular pel que fa a les capacitats cog-
nitives, com ara l’adquisició del llenguatge i el rendiment acadèmic. bas-
sok (2010), per exemple, ha comprovat que als estats Units els infants de 
quatre anys que van a escola obtenen resultats significativament més alts a 
les proves d’alfabetització que no pas aquells als quals només els cuiden els 
pares. Hi ha també clars efectes positius sobre la salut (currie, 2001). l’evi-
dència disponible no és tan concloent pel que fa als beneficis de l’escola 
infantil a llarg termini, en la mesura que els efectes semblen ser menors 
que no pas quan es mesuren amb més immediatesa (barnett, 1995; vegeu 
barnett, 2008 per a una revisió de la bibliografia). de tota manera, gene-
ralment se sol confirmar un efecte positiu independentment dels dissenys 
de recerca que es facin servir, tant si es tracta d’estudis experimentals o 
d’avaluació –com ara les anàlisis de Schweinhart et al. (1993) i de Heck-
man et al. (2013) basades en la coneguda intervenció Perry Preschool Proj-
ect– com si són estudis longitudinals de cohorts de naixement –és el cas de 
l’anàlisi de bassok (2010)–. encara que l’estudi de belsky et al. (2007) 
constata així mateix efectes positius de l’assistència a l’escola infantil so-
bre diverses dimensions, informa també d’un aparent efecte advers sobre 
certs problemes de comportament fins a sisè de primària. No obstant això, 
en anàlisis successives de la mateixa mostra de nois i noies als 15 anys 
(Vandell et al., 2010), aquest efecte negatiu només es podia verificar en 
problemes propis de l’adolescència com comportaments arriscats o impul-
sius, mentre que per als qui havien passat més hores en una escola infantil 
el signe s’inverteix. Una línia de recerca molt fructífera ha consistit a esti-
mar l’efecte de la intensitat de la feina de la mare fora de la llar sobre el 
desenvolupament cognitiu dels infants de pocs anys en diferents tipus 
d’escoles infantils (per exemple, brooks-Gunn et al., 2002).

tot i que hi ha consens entorn dels beneficis d’una educació formal durant 
els primers anys per a l’èxit escolar (vegeu Gutiérrez-domènech i adserà, 
2012 per al cas espanyol), una qüestió que té més interès en el context 
d’aquest estudi és si observem diferències, segons l’origen social, en els 
avantatges que ofereix l’educació infantil. d’una banda, alguns estudis in-
diquen que aquestes diferències no existeixen: l’efecte beneficiós de l’escola 
infantil es distribuiria de manera homogènia entre els infants procedents 
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de diverses capes socials (Peisner-Feinberg et al., 2001; Vandell et al., 
2010). d’altra banda, algunes recerques suggereixen que aquest efecte és 
sistemàticament més gran entre els infants que viuen en famílies desfavori-
des. als estats Units s’han fet estudis que apunten en aquesta direcció 
(Mccartney et al., 2007; bassok, 2010), com també al regne Unit (becker, 
2011) i alemanya (Felfe i lalive, 2012). aquest resultat no sembla que 
depengui de l’indicador utilitzat com a mesura de l’origen social, ja que 
alguns dels estudis esmentats tenen en compte la renda familiar i altres 
l’educació dels pares. No tenim coneixement d’estudis que indiquin l’efecte 
contrari, és a dir, que l’escola infantil resulti més beneficiosa per als fills de 
famílies acomodades. en resum, tot i que la literatura empírica no ofereix 
resultats unànimes a aquest respecte, hi ha indicis ferms que apunten al fet 
que assistir a l’escola infantil compensa, en cert grau, els desavantatges 
dels infants provinents de contextos familiars amb no gaires estímuls per 
al seu desenvolupament cognitiu i personal.

 1.3.  Efectes diferencials de l’educació preescolar en la capacitat 
lectora

Queden ben poques persones que qüestionin que l’educació infantil té un 
impacte favorable en el desenvolupament social i intel·lectual dels infants. 
així mateix, no hi ha dubte que la implicació activa dels pares en 
l’ensenyament té un efecte positiu sobre la capacitat cognitiva dels fills. és 
més incert, però, que aquestes dues fonts d’estímuls siguin interdepen-
dents. I si hi ha una interacció entre l’escola infantil i la criança dels pares, 
quina forma té? tampoc no sabem si aquesta interrelació depèn del con-
text nacional. Varien els beneficis de l’ensenyament infantil entre els països 
i segons les característiques dels diversos sistemes educatius? en els parà-
grafs següents desenvolupem una sèrie d’hipòtesis que sotmetrem a com-
provació empírica mitjançant l’anàlisi de dades corresponent.

la funció més important del sistema educatiu és la provisió d’oportunitats 
d’aprenentatge per a tots els individus. encara que la participació en 
l’ensenyament preescolar és opcional, els nens que reben menys atenció 
en l’entorn domèstic en poden resultar beneficiats sobre manera, perquè 
això els ajuda a interactuar amb altres infants que es troben en fases més 
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avançades del desenvolupament cognitiu. a més a més, com que la majo-
ria d’activitats que es duen a terme en les escoles infantils no tenen caràc-
ter educatiu (en el sentit de formalitzat), sinó sobretot lúdic, els infants 
que reben més o millors estímuls en el seu entorn familiar possiblement 
trobin un llindar als coneixements que poden adquirir a la llar d’infants. 
Per tant, és possible que els aprenentatges que ofereix l’educació infantil, 
més enllà del component d’interacció social, no aportin gaires aspectes 
educatius nous als fills de pares altament implicats en la seva criança. al 
contrari, en entrar a l’escola infantil, els nens amb poca estimulació a la 
llar es veuran exposats per primer cop a certs aprenentatges, la qual cosa 
es traduiria en un benefici marginal més gran per al seu desenvolupa-
ment intel·lectual. aquest argument es recolza en la noció de la corba 
d’aprenentatge, il·lustrada al gràfic 1.1.

gràfIc 1.1

Corba d’aprenentatge

quantItat de 
coneIxements

temps 
d’aprenentatge

font: elaboració pròpia.

el gràfic representa l’estoc de coneixements que es van adquirint al llarg del 
temps. la idea que il·lustra és que una persona que emprèn el procés d’apre-
nentatge d’una nova matèria o tasca comença cometent molts errors, però 
també aprèn molt ràpidament durant el període inicial. la taxa d’aprenentatge 
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minva amb el transcurs del temps i amb la quantitat de coneixements ja assu-
mits fins arribar a una taxa pràcticament plana. aplicada a la situació 
d’aprenentatge durant els primers anys, aquesta corba indicaria que, als in-
fants que els queden més coses per aprendre, la llar d’infants els pot aportar 
més perquè els ofereix objectes, persones i situacions noves i excitants en una 
mesura més gran que no pas als fills de progenitors més actius. aquests dar-
rers també hi aprenen coses noves, però els seus guanys marginals són menors. 
Per això, segons la nostra primera hipòtesi, la participació a l’escola infantil és 
més fructífera per als infants els pares dels quals no s’impliquen activament en 
l’ensenyament que per als fills de pares que sí que practiquen una criança acti-
va. expressat en la terminologia utilitzada en microeconomia, es postula que 
la relació entre la intensitat de l’ensenyament parental i la de l’escola infantil 
sigui substitutiva quant als efectes d’aprenentatge.(3) en aquest cas –i aquesta és 
la nostra hipòtesi H1a–, els beneficis d’aprenentatge derivats de l’assistència 
a l’escola infantil són més baixos per als fills de pares altament implicats en 
tasques educatives que no pas per als que a casa no reben gaires estímuls 
intel·lectuals.

també és possible que la «funció de producció» de capacitats intel·lectuals 
durant la infantesa tingui una forma molt diferent. Potser l’ensenyament 
dels progenitors i l’escola infantil siguin elements complementaris quant 
als seus efectes d’aprenentatge, en lloc de substitutius. Hi ha dos motius 
que apunten en aquesta direcció: en primer lloc, és probable que els pares 
implicats en l’ensenyament també estiguin molt implicats a l’hora de triar 
una llar d’infants i que, gràcies a aquesta recerca i l’acurada recollida 
d’informació, aconsegueixin col·locar els seus fills a les millors escoles in-
fantils. tot i que també hi ha altres factors determinants (les instal·lacions, 
la proximitat, etc.), cal suposar que una característica important que els 
pares tenen en compte és la qualitat educativa del centre. és probable que 
els pares menys implicats no inverteixin gaire temps o esforç en la selecció 
de la millor escola infantil, o que simplement no tinguin accés a la infor-
mació necessària per a la millor elecció. Un procés d’aparellament d’aques-

(3) en microeconomia se sol fer una distinció entre béns substitutius i béns complementaris. dos béns són 
substitutius perfectes si cadascun pot ser consumit en lloc de l’altre. els sociòlegs solen parlar de substituts 
funcionals. exemples clàssics de béns substitutius són la mantega i la margarina. dos béns són complemen-
taris perfectes quan tots dos han de ser consumits alhora per tenir utilitat. l’exemple típic és el de la sabata 
dreta i la sabata esquerra, que separadament no serveixen per a res però conjuntament tenen molta utilitat.
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ta mena conduiria a una concentració d’infants de pares altament impli-
cats a les mateixes escoles infantils. les interaccions dins els clústers creats 
d’aquesta manera generarien efectes de pares positius. a causa de la segre-
gació i dels efectes d’escola, els beneficis quant a l’aprenentatge serien lla-
vors més grans per als infants que ja entren a l’educació infantil amb un 
avantatge pel que fa als estímuls rebuts dels pares. en segon lloc, seria lògic 
que els progenitors actius també paressin més atenció al desenvolupament 
i la integració dels infants en l’educació infantil, perquè probablement 
adoptarien una actitud més activa en la comunicació amb el personal del 
centre i amb els seus propis fills. Per tant, serien més proclius a intervenir 
en cas que sorgís algun problema d’adaptació o que es detectés un proble-
ma d’aprenentatge. d’altra banda, aquests pares tenen més possibilitats 
de complementar l’ensenyament rebut en l’educació infantil potenciant i 
aprofundint alguns dels temes tractats al centre, o bé complementant-los 
amb altres activitats, segons les necessitats i els interessos de l’infant. 
l’ensenyament domèstic ajudaria així a maximitzar els beneficis de l’escola 
infantil. altrament dit, la hipòtesi H1b afirma que la implicació dels pares 
i l’escola infantil generen avantatges acumulatius. els beneficis d’apre-
nentatge derivats de l’assistència a l’escola infantil són més alts entre els 
infants els pares dels quals estan altament implicats en tasques educatives 
que no pas per als infants que no reben gaires estímuls intel·lectuals dels 
seus pares.

Un altre factor que pot afectar els beneficis d’aprenentatge que obtenen 
els infants per assistir a l’educació infantil és l’origen social. d’una ma-
nera semblant al que argumentàvem en la hipòtesi primera, pel que fa al 
profit que poden treure de l’escola bressol els infants d’origen menys afa-
vorit, paradoxalment els podria beneficiar el fet de partir des d’un punt 
més baix. tant si és a conseqüència de l’herència genètica com si és pels 
desavantatges que manifesten des dels primers anys, els infants d’entorns 
socials desfavorits tenen, de mitjana, capacitats intel·lectuals menors. 
Gràcies a la seva posició en la corba d’aprenentatge, és relativament fàcil 
que augmentin els seus coneixements i habilitats. en aquest sentit, 
l’ensenyament preescolar pot ser més beneficiós per als infants d’origen 
socioeconòmic baix que no pas per als d’orígens més afavorits. els fills 
de pares amb un alt nivell de formació normalment ja tenen un sòlid ni-
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vell de capacitats intel·lectuals quan arriben a l’educació infantil, no tan 
sols per herència genètica, sinó també perquè solen gaudir d’un entorn 
social més variat i estimulant. en la mesura que els beneficis marginals 
de l’aprenentatge són decreixents, la participació en l’escola infantil, per 
tant, ha de tenir un impacte més gran sobre el desenvolupament in tel·lec-
tual dels infants d’origen familiar més desfavorit, els entorns socials dels 
quals fora del centre educatiu són menys estimulants. la nostra hipòtesi 
H2a, doncs, afirma que els beneficis d’aprenentatge derivats de l’assistèn-
cia a l’escola infantil són més alts en el cas dels infants d’origen social 
inferior.

des d’un punt de vista teòric, si ens fixem en la relació entre l’origen so-
cial i l’educació preescolar, hem de tenir en compte l’altra cara de la 
moneda. d’una manera anàloga al que argumentàvem per a la hipòtesi 
H1b, podem afirmar que els efectes de selecció d’escola fan que 
l’educació en aquesta etapa inicial sigui més beneficiosa per als infants 
d’origen privilegiat que no pas per als infants d’origen més baix. Segons 
aquesta visió, l’interès dels pares amb una formació elevada a l’hora de 
triar el centre escolar s’afegeix a la desigualtat procedent de la segrega-
ció residencial. tots dos factors contribueixen a fer evident un alt grau 
de varietat en la qualitat i la composició socioeconòmica de les escoles. 
de fet, hi ha evidència que els infants d’entorns desavantatjats tenen 
taxes de participació en l’educació infantil més baixes (Schober i Spiess, 
2013). la segregació d’escoles tendiria a reforçar les desigualtats preexis-
tents per qüestions de reproducció genètica o de l’entorn social. encara 
que no es tracta d’un efecte causal de la mateixa educació infantil, a la 
pràctica aquest conjunt de factors generaria que rebrien més beneficis 
els que ja tenen molts recursos en la situació de partida. en resum, la 
hipòtesi de la complementarietat sosté que l’escola infantil ofereix més 
beneficis d’aprenentatge als infants d’origen social privilegiat que no 
pas als que procedeixen de llars no tan acomodades. d’acord amb la 
hipòtesi H2b, els beneficis d’aprenentatge que es deriven de l’assistència 
a l’escola infantil són més elevats per als infants amb un origen social 
acomodat.

el gràfic 1.2 resumeix les quatre hipòtesis presentades fins aquí. agrupem 
aquestes hipòtesis per parelles i, a l’efecte de simplificar la il·lustració, 
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tractem conjuntament tots dos tipus d’estímuls/recursos de la llar: d’una 
banda, el temps i l’interès que els pares dediquen a l’ensenyament dels seus 
fills i, de l’altra, la seva posició socioeconòmica, mesurada mitjançant el 
nivell d’educació dels pares. H1a i H2a es basen en el caràcter substitutiu 
dels diversos inputs, mentre que H1b i H2b descriuen aquesta relació com 
a complementària.

gràfIc 1.2

Hipòtesis de substitució i complementarietat

Hipòtesis de substitució (H1A i H2A)

Hipòtesis de complementarietat (H1B i H2B)
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font: elaboració pròpia.
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Finalment, centrarem l’atenció en els possibles efectes moderadors que el 
nivell institucional pot tenir sobre la relació que hem descrit. com és natu-
ral, podríem esperar que, en general, els sistemes educatius de més qualitat 
contribuïssin més a millorar les capacitats lectores dels infants que no pas 
els sistemes de qualitat inferior. Però la qüestió que intriga més, perquè té 
una resposta menys òbvia, és aquesta: si comparem diferents sistemes edu-
catius, en quins contextos podem esperar un gradient social més gran o 
més petit en l’impacte de l’educació infantil sobre l’aprenentatge dels nens 
i nenes?

Pel que fa a l’estandardització curricular, es pot argumentar que els efec-
tes positius sobre l’aprenentatge seran relativament més alts per als in-
fants d’orígens menys afavorits o bé amb pares no gaire implicats en 
l’ensenyament en sistemes educatius homogenis. el motiu n’és que, en 
minimitzar la variància de la qualitat dels centres, l’estandardització de 
les escoles infantils redueix la possible influència de l’elecció de l’escola i 
de la segregació residencial de la qual no hi ha dubte que els pares amb 
més recursos poden extreure posicions més favorables. Si l’estat (o el ni-
vell subestatal encarregat de proveir l’ensenyament en aquest nivell) ga-
ranteix uns cànons universals de qualitat, s’erosionen els avantatges vin-
culats a residir en un barri privilegiat o bé de tenir uns pares altament 
actius o efectius en la tria del centre escolar, la qual cosa produeix una 
distribució més igualitària dels beneficis de l’educació preescolar. I vice-
versa: en contextos en què no hi ha una normativa que estableixi uns es-
tàndards mínims i controls per aplicar-la, és probable que augmenti la 
dispersió de la qualitat de l’ensenyament. la manca d’estandardització, 
amplificant els efectes de segregació i de selecció negativa, perjudica els 
fills de famílies més humils o amb pares poc implicats. Per tant, la nostra 
tercera hipòtesi afirma que els infants procedents d’entorns familiars des-
favorits obtenen beneficis relativament inferiors del fet d’assistir a l’escola 
infantil en sistemes educatius diversificats, sense estandardització curri-
cular. la tercera hipòtesi del capítol, H3, afirma que l’impacte positiu de 
l’escola infantil en els resultats d’aprenentatge per als infants d’orígens 
socials desfavorits o amb pares poc actius en l’ensenyament és més gran 
en els sistemes amb estandardització curricular que no pas en sistemes 
sense aquesta estandardització.
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 1.4.  Els efectes substitutius entre l’educació infantil  
i l’entorn familiar

la taula 1.1 (vegeu l’apèndix estadístic d’aquest capítol) mostra els re-
sultats d’una sèrie de models de regressió multinivell en els quals 
s’analitzen els factors de què depèn la capacitat lectora dels infants que 
fan quart curs de primària. cal tenir en compte que el model controla 
pel sexe, amb el resultat ja esperat que les nenes són més bones lecto res 
que no els nens. 

en el primer pas ens interessa simplement conèixer l’efecte d’anar a una 
escola infantil. com que en alguns sistemes educatius és obligatori que els 
infants passin un temps determinat en l’educació preescolar, controlem 
per l’edat d’escolarització obligatòria; d’aquesta manera podrem interpre-
tar adequadament el coeficient corresponent a l’escola infantil. els resul-
tats indiquen que com més temps passen els infants a l’escola bressol, més 
bon resultats aconsegueixen en la prova lectora. l’efecte, fortament signi-
ficatiu, deixa poc marge de dubte que l’associació entre totes dues varia-
bles és positiva. també s’aprecien els esperats efectes positius –forts i esta-
dísticament significatius– tant de la implicació dels pares com del seu nivell 
educatiu.

com que es tracta d’un model multinivell, cada coeficient representa 
l’efecte mitjà sobre el conjunt de la mostra, tenint en compte els efectes 
idiosincràtics de cada país. el gràfic 1.3 mostra com l’efecte de l’educació 
preescolar difereix d’aquest efecte mitjà per a cadascun dels clústers 
nacionals. Queda patent que amb ben poques excepcions –Israel, Hon-
gria, romania i Singapur, amb efectes més forts, i Malta, Hong Kong i 
Finlàndia, amb efectes més febles–, la gran majoria de països es con-
centren entorn de la línia del zero, que correspon a l’efecte mitjà per a 
la mostra global. això inclou el cas d’espanya, que se situa just per sota 
de la recta. en altres paraules, els processos d’educació preescolar a 
espanya estan representats de manera molt fidel per aquesta mostra 
heterogènia que presentem aquí. l’avantatge d’assistir a l’escola infan-
til a espanya és molt semblant al que observem a la majoria de països 
desenvolupats.
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gràfIc 1.3

Desviacions de cada país respecte a l’efecte mitjà de l’escola infantil 
sobre la capacitat lectora
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de pIrls 2011.

Mentre avancem cap a la comprovació de les hipòtesis centrals d’aquest 
capítol, la intenció del segon model de la taula 1.1 de l’apèndix és compro-
var empíricament la primera hipòtesi sobre l’efecte mediador de la impli-
cació dels pares. és més beneficiosa l’escola infantil per als infants que no 
reben gaires estímuls a casa? l’evidència empírica dóna suport a la hipòte-
si H1a: els infants menys estimulats pels pares obtenen un avantatge més 
gran del fet d’assistir a l’escola infantil que no pas els infants amb pares 
que els estimulen molt. és a dir, tots dos efectes (família i escola) sembla 
que són substitutius i no complementaris, com afirmava la hipòtesi H1b. 
com hem argumentat més amunt, la causa es pot trobar en un pendent 
decreixent de la corba d’aprenentatge. com que als infants amb pares no 
gaire implicats els queden més coses per aprendre quan accedeixen per 
primer cop a la llar d’infants, aprenen amb més rapidesa que no els que hi 
arriben més preparats.
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gràfIc 1.4

Efecte marginal de l’assistència a una escola infantil sobre la capacitat 
lectora segons la intensitat de l’estimulació parental
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com que no és senzill quantificar ni comprendre els efectes d’interacció 
inspeccionant només els coeficients d’una taula de regressió, el gràfic se-
güent es basa en els resultats del model 2 per mostrar amb més detall i 
claredat la relació entre aquestes tres variables. Hi apreciem que l’efecte de 
l’escola infantil és sempre positiu (tots els valors de l’eix Y són positius) i 
estadísticament significatiu (el llindar baix de l’interval de confiança mai 
no arriba a travessar la línia del zero dins el rang de la variable mediado-
ra), però la seva magnitud minva si augmenten els nivells d’implicació dels 
pares. en un segon pla del gràfic (línia blava discontínua), a més a més, 
presentem la distribució univariable d’aquesta darrera variable.(4)

Si tornem a la taula 1.1 de l’apèndix, podem confirmar a partir del model 3 
que la interacció entre el temps d’assistència a l’escola infantil i l’educació 
dels pares també és negativa. com més alt és l’origen social, menys beneficis 
obtenen els infants de l’educació preescolar. en altres paraules, l’evidència 

(4) aquesta distribució inclou una punta característica en el valor màxim; això reflecteix un percentatge 
elevat de pares que afirmen que han dut a terme molt sovint totes les activitats esmentades al qüestionari.
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empírica recolza la idea de la intercanviabilitat dels estímuls rebuts pels in-
fants. el missatge que les dades ens transmeten de nou és que l’escola infan-
til té un impacte més gran quan es parteix d’un nivell baix, com solen fer els 
infants de classes menys acomodades, no tan sols per qüestions genètiques 
sinó també per l’entorn social i les condicions de vida dels uns i dels altres. 
Un cop més, recorrem al mètode gràfic per fer més intuïtiu aquest complex 
nexe tridimensional. com en la figura anterior, el gràfic 1.5 il·lustra l’efecte 
marginal de l’escola infantil estimat en el model 3 segons el nivell educatiu 
dels pares. la pauta resultant és molt semblant: el pendent és negatiu, amb 
efectes cada vegada més petits a mesura que avancem sobre l’abscissa (cap a 
un nivell educatiu més alt dels pares), però sempre se situa en l’espai positiu 
de l’ordenada (on es representa l’efecte marginal estimat del temps 
d’assistència a l’escola infantil). en aquest context, veiem que no hi ha gaire 
dispersió internacional (els efectes aleatoris) respecte a l’efecte d’interacció 
entre educació preescolar i nivell de formació dels pares. d’altra banda, les 
estimacions específiques situen espanya prop de la mitjana de la mostra 
global, de manera que també en el nostre context queda demostrat l’efecte 
igualitari de l’educació infantil.

gràfIc 1.5

Efecte marginal de l’assistència a una escola infantil sobre la capacitat 
lectora segons el nivell educatiu dels pares
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tornem per última vegada als resultats de la taula 1.1 de l’apèndix. Més 
enllà de la qüestió de l’escola infantil, el darrer model (M4) serveix només 
per desmentir una sospita d’índole elitista que es podria tenir en relació 
amb les hores invertides en la criança per diferents tipus de pares, és a dir, 
que la implicació dels pares amb un alt nivell d’educació tindria un efecte 
més gran en les capacitats dels infants que la implicació dels pares amb 
una formació inferior. No obstant això, sembla que passa justament el 
contrari: la intensitat de la criança els primers anys té un impacte positiu 
més gran entre els infants d’origen social humil que no en els d’origen pri-
vilegiat. Si entenem els recursos de la llar i la implicació activa dels pares 
en l’educació dels fills com dos tipus d’estímuls que reben els infants, sem-
bla que un d’aquests estímuls pot compensar l’absència de l’altre. el fet 
que aquest tercer efecte d’interacció també resulti negatiu confirma un cop 
més el caràcter substitutiu de les diverses influències quant als beneficis 
d’aprenentatge generats.

Un cop analitzats els factors al nivell micro del rendiment educatiu, ens 
fixem ara en la manera com certes característiques poden afectar al nivell 
macro a la comprensió lectora dels infants de quart curs de primària. 
concretament, ens interessa determinar si el fet que els ensenyaments i 
les activitats que es duen a terme a l’escola infantil estiguin estandardit-
zats a escala nacional té importància a l’hora d’explicar a) les diferències 
entre països, i b) les pautes d’estratificació social que hi observem. 
l’estan dardització curricular de l’educació preescolar es mesura mit-
jançant una variable dicotòmica que es basa en enquestes amb els direc-
tors dels centres que van participar a l’estudi PIrlS. la majoria de paï-
sos, entre els quals espanya, tenen un sistema estandarditzat (86,57%).

Presentem els nostres resultats a la taula 1.2 de l’apèndix corresponent a 
aquest capítol. el primer model (M0) presentat a la taula 1.2 està dedicat a 
la primera de les dues qüestions que hem apuntat abans. encara que el coefi-
cient és negatiu, l’efecte no supera els nivells de significativitat convencio-
nals. això vol dir que l’estandardització curricular no és necessàriament més 
freqüent als països amb millor rendiment educatiu. 

en el segon model (M1) introduïm un efecte d’interacció entre l’assistència 
a un centre d’educació infantil i l’estandardització curricular. com veiem, 
la interacció és clarament positiva. Per tant, hauríem de rebutjar la hipòte-
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si (nul·la) segons la qual l’estandardització de l’educació preescolar no té 
cap impacte en la capacitat lectora dels infants quan fan educació pri-
mària. aparentment, l’estandardització és un element que augmenta la 
qualitat de les escoles infantils. als països que tenen un sistema estandar-
ditzat, sembla que els infants aprenen més en l’educació infantil i, en con-
seqüència, extreuen més rendiment de la seva assistència, la qual cosa es 
reflecteix en la seva capacitat lectora quan tenen 10 o 11 anys.

Per sotmetre a comprovació empírica la hipòtesi 3 desenvolupada més 
amunt, el model va més enllà d’analitzar la puntuació mitjana a cada país i 
examina si l’estandardització afecta el gradient social dels avantatges deri-
vats de l’educació preescolar. en termes tècnics, aquesta comprovació 
s’efectua mitjançant un efecte d’interacció entre tres variables. l’efecte esti-
mat d’aquesta interacció és negatiu, la qual cosa implica un impacte iguala-
dor de l’estandardització, apreciable amb més facilitat al gràfic 1.6, basat en 
el mateix model 3.

gràfIc 1.6

Efecte marginal de l’assistència a l’escola infantil sobre la capacitat 
lectora segons el nivell educatiu dels pares i l’estandardització  
del sistema preescolar
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en aquest gràfic, la línia contínua correspon a l’efecte de l’assistència a 
l’educació infantil en els sistemes estandarditzats, i la línia discontínua a 
l’efecte de l’assistència a l’educació infantil en els sistemes no estandardit-
zats. Podem observar-hi que en tots dos sistemes hi ha un gradient social 
segons el nivell de formació dels pares, però amb signes contraris. en els 
sistemes estandarditzats, els fills de pares d’alta formació obtenen benefi-
cis més petits de la seva participació en l’educació infantil que no pas els 
fills de pares de formació baixa. aquesta és la pauta que ja havíem obser-
vat en la primera part de les anàlisis (taula 1.1 de l’apèndix). en canvi, si el 
sistema d’educació preescolar no està estandarditzat, el gradient social 
canvia de signe. Si no hi ha estandardització, els qui més profit treuen de 
l’educació infantil són els infants d’origen acomodat. es comprova així la 
validesa de la hipòtesi 3. la nostra interpretació fa referència a l’augment 
de la variància de la qualitat de l’ensenyament. Si l’estat no garanteix uns 
nivells mínims de qualitat en el sistema preescolar, s’imposen els efectes de 
la segregació residencial i l’elecció segregadora dels centres d’educació in-
fantil.

 1.5. Conclusions: l’educació infantil com a institució igualadora

el nostre propòsit principal en aquest capítol ha consistit a establir si l’as-
sis tència a l’escola infantil genera més o menys avantatges per als infants 
d’entorns familiars desfavorits. en poques paraules, la resposta és contun-
dent i confirma que aquests avantatges són més grans. I ho són en dos 
sentits: d’una banda, els qui en resulten més beneficiats són els fills de fa-
mílies humils i, de l’altra, se’n beneficien més els infants els pares dels quals 
no inverteixen tant de temps en l’ensenyament actiu. en aquest sentit, 
l’educació preescolar s’ha de considerar com una institució igualadora en 
tota regla.

Una altra conclusió a què arribem en aquest capítol és que aquest poten-
cial igualador sembla causat (o bé potenciat) per l’estandardització curri-
cular de les escoles infantils. l’estandardització produeix una certa unifor-
mitat de condicions i limita la variància de la qualitat dels centres. als 
països on no hi ha un currículum estandarditzat, en canvi, l’educació 
preescolar té un efecte regressiu. les nostres dades sembla que suggereixen 
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clarament que, si la societat considera que un objectiu polític important 
consisteix a evitar que s’eixamplin les desigualtats socials quant al rendi-
ment acadèmic, cal que una autoritat pública garanteixi la qualitat de to-
tes les escoles infantils i eviti que els processos de segregació residencial 
estructural tinguin una correspondència en centres educatius preescolars 
de categories diferents.

les inversions econòmiques en l’educació preescolar, per tant, no tan sols 
augmenten el capital humà de les societats, sinó que ajuden també a es-
morteir les desigualtats socials des dels primers anys del cicle vital. aques-
ta conclusió, a la qual arribem a partir de proves estandarditzades de ren-
diment lector d’infants d’una àmplia mostra de països desenvolupats, 
s’aplica amb la mateixa rotunditat al cas espanyol, que se situa prop de la 
tendència dominant en tots i cadascun dels aspectes analitzats. davant 
d’aquest tipus d’evidència, l’argument a favor de la intervenció en els pri-
mers anys d’educació dels infants –observat cada vegada amb més fre-
qüència i intensitat en el discurs públic– hauria d’assumir més força en el 
context espanyol.
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 2.1. Introducció

espanya pateix una de les taxes d’abandonament escolar més altes de les 
economies avançades. Mentre que a l’ocde la proporció dels qui no han 
acabat l’educació obligatòria és del 19%, aquesta xifra a espanya assoleix 
el 36%. en el debat públic s’ha especulat molt sobre les causes d’aquest 
abandonament i, en general, se sol considerar que un dels agents responsa-
bles del fracàs són les escoles. en aquest capítol explorem fins a quin punt 
aquesta atribució de responsabilitat encaixa amb els fets i en quina mesura 
els col·legis transformen les desigualtats preexistents. altrament dit, ens 
proposem mostrar quant augmenten o disminueixen alguns centres esco-
lars l’efecte de l’origen social dels estudiants, un determinant conegut del 
seu rendiment.

en les matèries bàsiques –com ara matemàtiques, comprensió lectora i 
ciències naturals–, els estudiants espanyols obtenen puntuacions mitjanes 
inferiors a les de la majoria de països desenvolupats: aquesta és una dada 
prou coneguda. això s’ha pogut confirmar sistemàticament des de la pri-
mera publicació de les microdades de PISa (anys 2000, 2003, 2006, 2009 i 
2012). els informes PISa han aprofundit des del 2000 en l’impacte de les 
escoles en l’aprenentatge (ocde, 2012b).(1) tot plegat ha estimulat un 
enorme debat sobre les reformes educatives i el grau en què aquestes refor-
mes afecten l’organització dels centres d’ensenyament. en principi podem 
pensar que les escoles adopten dues posicions bàsiques. Quan reben estu-

(1) la variància entre escoles a espanya és de les més petites de l’ocde després de Finlàndia. Mentre que 
per al conjunt de l’ocde el percentatge que aquesta variància representa respecte al total és del 41,7%, a 
espanya tan sols arriba al 20% (ocde, 2012a).

 II. Els efectes de l’escola en la 
reproducció de les desigualtats 
educatives en l’ensenyament obligatori 
a Espanya
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diants d’origen divers (i, per tant, amb diferències en el rendiment deter-
minades per les característiques de les seves llars o la seva herència genèti-
ca), les escoles poden intervenir-hi activament augmentant la igualtat i 
neutralitzant alguns dels (des)avantatges d’origen, o bé poden romandre 
passives, deixant que aquests factors continuïn exercint un fort impacte 
sobre el rendiment escolar (que, des de la perspectiva dels centres, és exo-
gen, ja que ve determinat de manera externa). en el primer cas hi haurà 
diferències notables entre centres escolars en la manera en què l’origen 
determina el rendiment, segons l’atenció que hom posi en els estudiants 
amb baixes capacitats inicials. altrament dit, les escoles poden adoptar un 
paper actiu o passiu a l’hora de tractar les característiques d’origen dels 
estudiants. en el segon cas, l’impacte de l’origen dels estudiants serà quasi 
idèntic entre els centres educatius.

a fi d’aclarir com actuen realment les escoles, aquest capítol utilitza da-
des de l’Institut Nacional d’avaluació educativa (INee, organisme de-
pendent del Ministeri d’educació) per a l’educació primària (any 2009) i 
secundària (any 2010). aquestes dades procedeixen de la inspecció edu-
cativa i inclouen els resultats en proves estandarditzades referides a di-
verses matèries i a una mostra representativa de centres educatius i estu-
diants de tot el territori nacional. les dades, que a causa de la seva 
qualitat es troben entre les millors disponibles per a l’estudi dels efectes 
de l’escola a espanya, permeten d’analitzar l’impacte d’una àmplia sèrie 
de característiques de les llars en el rendiment dels estudiants. Gràcies a 
les conclusions de la literatura especialitzada, nacional i internacional, 
hi ha dues d’aquestes característiques que destaquen perquè tenen una 
importància indiscutible en el context de l’espanya contemporània: el 
nivell socioeconòmic de les famílies i el seu estatus migratori. la vincu-
lació entre la classe social d’origen i el rendiment acadèmic dels estu-
diants és una regularitat empírica àmpliament confirmada a tots els paï-
sos desenvolupats (breen, 2004). a més a més, en un país com espanya, 
on els fluxos migratoris han madurat, és fàcil trobar-hi poblacions en 
edat d’escolarització obligatòria amb un origen familiar procedent de la 
migració. el fet que els pares o els estudiants mateixos hagin nascut al 
país on viuen és també un conegut factor determinant de l’èxit acadèmic 
(Heath et al., 2008).
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l’apartat següent s’ocupa d’exposar i sintetitzar els estudis publicats sobre 
els efectes de l’escola i el seu impacte en el rendiment individual. Posterior-
ment, en els apartats empírics quantificarem la contribució de les escoles al 
rendiment mitjà i a la desigualtat educativa a espanya.

 2.2. Què sabem sobre els efectes de l’escola?

durant les últimes dues dècades han sorgit estudis abundants sobre 
l’impacte de les escoles en el rendiment escolar. Segons la visió dominant 
en aquests treballs, les escoles no són sinó el resultat de l’agrupació d’estu-
diants per a l’aprenentatge un cop exposats a diversos nivells de recursos, 
models d’organització i reclutament de personal docent. aquests estudis 
són altament sofisticats tant en termes substantius o teòrics com en el pla 
tècnic i metodològic.

resulta paradoxal que el desenvolupament de la recerca sobre els efectes 
de l’escola s’hagi fet amb independència de la que s’ocupa de l’estratificació 
social dels resultats educatius. Un cop dit això, però, hi ha notables excep-
cions a aquesta afirmació. les teories reproduccionistes consideren que els 
centres educatius són agents molt actius en la reproducció de les desigual-
tats socials en educació. Un dels teòrics més coneguts i celebrats d’aquest 
enfocament és el sociòleg francès Pierre bourdieu. Per a bourdieu (1974), 
els diferencials de classe social en educació (és a dir, la propensió dels estu-
diants de diferent classe social d’origen a obtenir notes mitjanes diferents) 
són deguts fonamentalment a l’existència de diversos tipus d’hàbitus. 
l’hàbitus és una mena de disposició mental que genera pràctica, d’acord 
amb els principis estructurals de l’estratificació social, i que intervé, per 
tant, en els processos d’acumulació de capital (econòmic i cultural) i el risc 
d’exclusió i desavantatge social. l’hàbitus s’adquireix en el procés de socia-
lització, tant si és primari (determinat fonamentalment per les famílies) 
com secundari (en què intervenen entorns socials més amplis que no pas la 
llar), i produeix unes idees sobre els grups de referència amb els quals es 
comparen els individus i, més en general, una sèrie de preconcepcions so-
bre el que és i no és convenient, productiu o estètic. en referència amb 
l’hàbitus, bourdieu (1974, però també 1977 i bourdieu i Passeron, 1977) 
descriu les escoles com forces conservadores. això és així per la intensa 
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preferència que les escoles (i el seu professorat) tenen per l’hàbitus de les 
classes mitjanes i altes enfront del que predomina en les classes treballado-
res i baixes. així, les escoles atorguen un cert avantatge de partida als fills 
dels primers grups enfront dels segons, la qual cosa s’afegeix a l’avantatge 
que ja tenen quant als recursos familiars i, en certa manera, a les seves ca-
pacitats intel·lectuals. els fills de les classes mitjanes i altes arriben a 
l’escola amb un nivell de capital cultural i una sèrie de pràctiques de rela-
ció amb la cultura que l’escola premia; en el cas dels segons, el repte no 
està solament en l’aprenentatge formal, sinó a modificar el seu hàbitus per 
adaptar-se al que els centres educatius valoren més. en canvi, els fills de les 
classes mitjanes i altes només afronten el primer d’aquests dos reptes. 
aquest és el motiu pel qual, segons aquesta visió, les escoles són agents 
actius (i conservadors de l’statu quo) en el tractament del desavantatge 
associat a certes classes socials. les escoles i els mestres –bourdieu els 
identifica com a membres de la classe mitjana– miren de preservar els pri-
vilegis dels més afavorits (o acaben fent-ho sense voler). l’avantatge analí-
tic de la teoria de bourdieu és que no requereix pressuposar que la pre-
ferència per l’educació pròpia o la valoració de l’educació dels fills sigui 
diferent entre les famílies de classe baixa o alta. com és el cas que totes les 
famílies s’estimen més educació per als seus fills, les diferències en el rendi-
ment mitjà de les diferents classes socials es podrien explicar pel funciona-
ment de les escoles i les preferències dels mestres.

a diferència de la posició representada per bourdieu, altres autors inte-
ressats per l’impacte dels centres escolars en l’estratificació social dels 
resultats educatius han descrit el funcionament de les escoles com una 
institució igualadora de les diferències de classe. en termes generals, això 
ha passat recentment gràcies a la combinació d’avanços tècnics per a 
l’estimació, la producció de millors dades i una evidència empírica que 
combina observacions del nivell individual i de les escoles. Una de les lí-
nies d’estudi més interessants en aquesta direcció és la que avalua 
l’impacte de les pauses estivals en el procés d’aprenentatge dels estu-
diants. Si, com suggereixen els teòrics reproduccionistes, les escoles fossin 
catalitzadores de la desigualtat social en l’aprenentatge, les diferències 
entre estudiants de classes socials diferents es reduirien durant les vacan-
ces d’estiu. al contrari, si les escoles reduïssin l’impacte de la classe so-
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cial d’origen dels alumnes, les notes mitjanes dels estudiants de classe 
alta i baixa augmentarien immediatament després de les vacances. Natu-
ralment, el tipus d’evidència empírica a la qual permeten arribar aquests 
estudis és molt exigent quant al tipus de dades que es requereixen. No hi 
ha res semblant a espanya ni pràcticament a cap altre país d’europa. als 
estats Units, en canvi, sí que s’ha pogut observar que la pausa estival 
tendeix a augmentar les diferències en els resultats dels tests cognitius 
dels estudiants de classe alta i baixa i, per tant, també que una assistèn-
cia continuada a l’escola fa minvar el pes de l’origen social sobre l’apre-
nentatge (downey et al., 2004).(2) 

Més enllà dels dos tipus d’orientacions esmentades, però, els estudis so-
bre els efectes de l’escola s’han concentrat sobretot en la manera de me-
surar-los correctament i en la detecció de les causes que augmenten o 
disminueixen la importància d’assistir a un centre o bé a un altre, sense 
fer gaire cabal de l’impacte que això pugui tenir per als fills de les famí-
lies de diferent estatus socioeconòmic. als estats Units, on aquesta re-
cerca ha avançat més, s’ha pogut confirmar que l’impacte cada vegada és 
més gran, és a dir, que avui resulta més important que no pas fa uns anys 
triar una bona escola (Konstantopoulos, 2005). això ha estimulat una 
ambiciosa agenda de recerca internacional per identificar els motius con-
crets pels quals l’escola a la qual s’assisteix determina el rendiment. 
d’alguna manera, ja hi ha algunes conclusions basades en el consens de 
les recerques més solvents. bona part dels efectes de l’escola és espúria 
(és a dir, no causal) perquè s’explica per la manera en què els estudiants 
es distribueixen en el mapa escolar. això vol dir que, com que la decisió 
d’assistir a un centre o un altre no és independent dels recursos familiars, 
una bona part del que sembla que són efectes de l’escola en realitat és un 
efecte de composició que fa que els millors estudiants i els de classe més 
alta es concentrin en determinats centres (Morgan i Sorensen, 2000). No 
obstant això, quasi totes les recerques confirmen que també hi ha efectes 

(2) la primera tongada de recerques sobre els efectes de l’escola va concloure que aquests efectes tenien 
només una importància marginal (coleman, campbell et al., 1966; Mosteller i Moynihan, 1972). els anys 
vuitanta van tenir lloc importants progressos tècnics que van permetre millorar l’estimació dels efectes de 
l’escola (Hanushek, 1986). arran d’això, els anys noranta la literatura es va anar fent força més complexa 
(Hanushek, 1996), tot i que la validesa de certes variables independents contextuals continua sent objecte de 
debat (raudenbush i Willms, 1995; Hanushek et al., 2003).
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de l’escola no vinculats a la distribució d’estudiants entre centres (chiu, 
2010).

Hi ha dues visions dominants sobre allò que causa els efectes nets de 
l’escola (és a dir, descomptant-ne els efectes de composició). raudenbush 
i Willms (1995) van fer aquesta divisió en dos tipus. el primer consisteix en 
els efectes contextuals i es refereix a la importància de l’entorn escolar i als 
anomenats efectes dels companys o microinteraccions, que es produeixen 
quan els individus entren en contacte i es relacionen a les escoles. aquest 
és el mecanisme principal al qual es refereixen els estudis que tracten de 
l’efecte de la concentració d’immigrants i minories ètniques a les escoles 
dels països ètnicament més heterogenis (cebolla-boado, 2007). Una línia 
de recerca clàssica en aquesta direcció és la que ha associat el capital social 
d’alguns centres escolars i el rendiment dels estudiants (per exemple, 
l’efecte dels centres catòlics als estats Units [coleman i Hoffer, 1987]).

al contrari, el segon tipus d’efectes de l’escola es produeix a conseqüèn-
cia de les diferències en les pràctiques pròpies dels centres escolars quan 
organitzen la docència i, de manera molt determinant, a causa de les di-
ferències en els recursos als quals tenen accés els centres. els recursos 
poden ser materials (per exemple, instal·lacions i salaris dels professors) 
o bé humans (quantitat i qualitat dels professors i la resta del personal de 
suport que es requereix). aquest darrer bloc d’explicacions és el que més 
sovint es considera el responsable dels efectes de l’escola als estudis de 
l’ocde, tot i que la seva importància empírica és si més no qüestiona-
ble. en un estudi detallat de 147 treballs, Hanushek (1986) va concloure 
que, un cop que es tenen en compte les característiques familiars, les va-
riables estrictament referides a l’escola –la despesa per estudiant, la mida 
de la classe, la ràtio d’alumnes per professor, la formació que tenen els 
professors, la seva experiència i fins i tot els salaris que cobren– tenen 
ben poca importància. No obstant això, entre els especialistes algunes 
veus discordants sostenen que, mitjançant tècniques quasi experimentals 
(que estimen l’efecte com a variables endògenes), es pot mostrar que els 
recursos amb què compta l’escola sí que tenen alguna importància (Steele 
et al., 2007). en un estudi molt citat, chubb i Moe (1990) van suggerir 
que no es tracta tant dels recursos com de la manera en què les escoles 
s’organitzen. aquests autors van identificar importants diferències de 
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rendiment escolar entre els centres en funció de l’organització del seu 
personal, la definició dels objectius, la gestió del lideratge i la pràctica 
docent.

en temps més recents, les recerques s’han orientat a explorar en quina 
mesura els efectes de l’escola són en realitat efectes del professor (angrist 
et al., 2012). algunes anàlisis afirmen que la manera en què operen els 
professors a l’aula podria explicar fins a una tercera part dels efectes bruts 
de l’escola (Konstantopoulos, 2005). Malauradament, però, els treballs 
sobre els efectes del professor s’estan revelant incapaços d’identificar cau-
ses concretes per les quals els professors marquen les diferències en 
l’aprenentatge. Poques de les característiques observables dels professors 
(per exemple, la titulació acadèmica) sembla que tinguin implicacions no-
tables (Podgursky i Springer, 2007). així i tot, els professors tenen un pes 
considerable. altrament dit, el fet de ser un bon professor és el resultat de 
processos no gaire coneguts. el mateix s’aplica al que passa a l’hora d’elegir 
una bona escola. triar un bon centre i topar amb un bon docent sembla 
que són factors essencials per garantir l’èxit escolar, però tenim poques 
pistes verificades per determinar els processos que s’amaguen al darrere de 
la millor elecció.

 2.3.  Els efectes de l’escola a Espanya: l’impacte en la desigualtat 
educativa

2.3.1. Importància de les escoles espanyoles  
en el rendiment escolar

Se sol afirmar que els efectes de l’escola a espanya són menys importants 
del que els correspondria per nivell de desenvolupament. No obstant això, 
hi ha molts menys estudis sobre aquesta qüestió per al cas espanyol que no 
per al nord-americà. Utilitzant les dades PISa (que registra les capacitats 
cognitives dels estudiants de 15 anys al final de l’educació secundària obli-
gatòria) per al conjunt de països participants, s’ha confirmat que del total 
(100%) de la variància en el rendiment dels estudiants, el 44% està deter-
minat per les seves característiques individuals, mentre que una quarta 
part de la variància total la determinen les escoles on van (chiu, 2010). Si 
utilitzem una descomposició semblant a aquesta amb les dades de l’Institut 
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Nacional d’avaluació educativa (gràfic 2.1), podem concloure que a es-
panya el percentatge de la variància que es produeix en l’àmbit dels centres 
escolars és clarament més petit.(3) 

gràfIc 2.1

Percentatge dels resultats en diferents matèries que depenen  
del centre escolar i de les característiques dels estudiants  
en educació primària i secundària
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font: estimació a partir de càlculs propis amb les microdades d’avaluació de l’Inee.

en el millor dels casos, menys d’una quarta part de la variància en el ren-
diment és resultat de processos que tenen lloc a les escoles. en general, el 
gràfic 2.1 mostra que els efectes de l’escola són més grans en l’educació 
secundària i una mica més reduïts en la primària. a més a més, sembla que 
són més pronunciats per al rendiment en ciències naturals i, una dada cu-
riosa, menys per a les matemàtiques. en ciències socials i llengua espanyo-
la són relativament baixos en l’educació primària, però augmenten en el 
nivell de secundària.

encara que aquesta descomposició de la variància és reveladora de la in-
tensitat dels processos de diferenciació del rendiment que es produeix en-

(3) Per a això s’han utilitzat models de regressió multinivell amb constant aleatòria. Vegeu l’apèndix b per 
conèixer els detalls sobre aquesta tècnica.
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tre escoles, no descobreix en quina mesura els efectes de centre escolar 
contribueixen a la desigualtat de classe social o estatus migratori. tot se-
guit mirem de comprovar si les característiques d’origen dels estudiants 
tenen un efecte semblant en el rendiment entre ells. ens centrem en les 
proves obtingudes en matemàtiques. aquesta és una pràctica molt estesa 
en els estudis sobre els efectes de l’escola (vegeu chiu, 2010 i Konstanto-
poulos, 2005), ja que es tracta d’una matèria menys sensible a les diferèn-
cies culturals de les famílies, atès que és un llenguatge objectiu i menys 
dependent del domini de l’idioma d’intercanvi a l’escola. d’altra banda, 
les capacitats en matemàtiques tenen una rellevància indubtable en el mer-
cat de treball.

Una senzilla anàlisi de regressió (vegeu la taula 2.1 a l’apèndix estadístic 
d’aquest capítol) permet descompondre la variància, com mostrava el grà-
fic 2.1. els gràfics 2.2.a i 2.2.b descriuen amb precisió les diferències de les 
escoles respecte a la nota mitjana. la línia vermella marca el punt mitjà en 
el qual una escola no es desviaria del comportament mitjà definit per la 
constant dels models corresponents (502 i 504 per a primària i secundària, 
respectivament). entorn d’aquestes puntuacions mitjanes veiem que algu-
nes escoles sumen o resten fins a 100 punts en tots dos casos; és a dir, que 
el rang en què es mouen les escoles espanyoles és d’uns 400 punts en el pi-
tjor dels casos, i de 600 en el dels millors centres. com que el rang de les 
notes se situa entre 0 i 800, aquests 200 punts de desviació entre els millors 
centres i els pitjors representen una desviació màxima del 25% en les notes.

en altres paraules, el fet d’anar a la millor o a la pitjor escola de cada loca-
litat pot representar un augment o una caiguda del 25% en les notes. 
aquesta és la magnitud màxima dels efectes de l’escola a espanya. Natu-
ralment, són efectes d’una dimensió considerable.

2.3.2. L’impacte de les fonts de diferenciació del rendiment entre  
centres escolars

a l’apartat anterior hem descrit la magnitud dels efectes de l’escola a es-
panya. Més enllà de la simple quantificació, aquí ens proposem esbrinar 
fins a quin punt les característiques adscriptives de les famílies dels estu-
diants determinen d’una manera diferent el seu rendiment als diversos 
centres escolars. 
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gràfIc 2.2

Desviació dels centres escolars espanyols respecte al rendiment mitjà 
(línia vermella discontínua) en matemàtiques

gràfic 2.2.a. educació primària 
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gràfic 2.2.B.  educació secundària
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font: estimació pròpia a partir dels models 1 i 2 de la taula 2.1 de l’apèndix estadístic d’aquest capítol.
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Per a això hi ha dues alternatives tècniques. Una solució correcta, tot i que 
no gaire parsimoniosa, consisteix a estimar models de regressió indepen-
dents per a cada centre escolar. en aquests models podem introduir 
l’estatus socioeconòmic i migratori de les famílies com a únics predictors i 
comparar-ne els pendents en diferents rectes. la segona opció, també tèc-
nicament correcta però més sintètica, és estimar un únic model de regres-
sió en dos nivells com els que fèiem servir a l’apartat anterior per descriure 
els efectes de l’escola, però que afegeixin correccions a l’efecte mitjà de 
l’estatus socioeconòmic i migratori a cada centre educatiu.

en primer lloc, als gràfics 2.3.a i 2.3.b observem les diferències en l’efecte de 
l’origen familiar a través de la primera alternativa tècnica. com podem veure-hi, 
el pendent de l’origen socioeconòmic és normalment positiu (si bé amb notables 
excepcions). en el cas de l’estatus migratori, la tendència és menys clara: mentre 
que en algun centre els immigrants obtenen millors puntuacions que els autòc-
tons, les diferències són escasses. Són ben pocs els centres en què els immigrants 
obtenen pitjors resultats que els fills dels autòctons.

el que hem dit amb relació a l’estatus socioeconòmic és aplicable tant a 
l’educació primària com a la secundària i confirma processos ben coneguts de 
desigualtat educativa. d’una manera més limitada, també ho podem aplicar a 
l’estatus migratori.

la segona opció tècnica per comprovar les diferències dels efectes d’origen 
entre centres sobre el rendiment és estimar els efectes en dos nivells: un per 
al conjunt de la mostra i un altre que recull l’especificitat de cadascun dels 
centres. això permet que el pendent que resumeix l’efecte de cada variable 
canviï entre centres educatius. Per distingir quina d’aquestes dues possibi-
litats s’aplica als centres educatius espanyols als nivells de primària i se-
cundària (si les escoles segueixen una estratègia activa o bé passiva a l’hora 
d’afrontar les desigualtats socials de partida dels estudiants), n’hi ha prou 
amb veure com és el pendent de la recta que vincula l’origen (de classe o 
d’estatus migratori) amb el rendiment individual en diferents centres esco-
lars  (b1):

•  si les escoles simplement es fan ressò de la desigualtat que imposa l’origen 
dels estudiants, no hi haurà gaires diferències en els pendents d’aquesta 
recta entre escoles  [Var(b1)=0];
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gràfIc 2.3

Educació primària i secundària. Diferències entre centres  
en l’efecte de l’origen socioeconòmic i l’estatus migratori  
dels pares dels estudiants. Estimació mitjançant regressions 
independents per a cada centre escolar
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2.3.a. educació primària

font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta d’educació primària de l’Inee (2009).
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nota: cada recta representa l’efecte de la variable registrada a l’eix horitzontal de cada centre escolar. l’estimació 
s’ha fet mitjançant regressions lineals estimades per mqo.
font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta d’educació secundària de l’Inee (2010).
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•  al contrari, si, d’acord amb alguna característica pròpia de cada centre, 
algunes escoles són capaces de neutralitzar l’efecte de l’origen sobre el 
rendiment, els pendents de les rectes seran diferents segons les escoles  
[Var(b1) = 0].

el segon model de la taula 2.2 de l’apèndix estadístic d’aquest capítol 
recull els resultats d’aquestes estimacions, en les quals s’introdueix 
l’estatus socioeconòmic dels pares. aquest és un índex compost creat pel 
mateix INee a partir dels recursos de la família i de l’educació, la situa-
ció laboral i l’ocupació dels pares. com podem veure, tant en l’educació 
primària com en la secundària, l’estatus socioeconòmic dels pares té un 
efecte positiu sobre els resultats en matemàtiques (+24 punts per un in-
crement d’1 punt en l’índex d’estatus socioeconòmic). No obstant això, 
veiem poca variació entre centres en la manera en què aquest indicador 
d’origen determina les notes en matemàtiques (les correccions estimades 
per a cada centre entorn del pendent es distribueixen amb una dispersió 
[variància] amb prou feines de 7,7 punts per a primària i una mica més 
per a secundària, 21,5 punts). és a dir, no sembla que els centres escolars 
creïn gaires diferències sobre la manera en què les variables d’origen 
afecten el rendiment dels estudiants.

el tercer model inclòs en la mateixa taula recull l’efecte mitjà de la condi-
ció que resulta de ser fill de dos immigrants (o d’un, en el cas de progeni-
tors solters o vidus) enfront de la de ser fill de dos autòctons. en tots dos 
casos es confirma un desavantatge associat a la condició d’immigrant, que 
en primària arriba a 25 punts negatius i en secundària a 29. aquí podem 
confirmar que no hi ha gaires diferències entre primària i secundària. Un 
cop més, entorn de l’efecte mitjà de ser immigrant a primària (25 punts), 
observem una distribució de pertorbacions aleatòries amb una variància 
exactament de 0 punts. altrament dit, el desavantatge de tenir pares immi-
grants sembla que es tracti exactament de la mateixa manera a tots els 
centres d’educació primària.

Una cosa ben diferent passa en el cas de l’educació secundària i entre els 
fills d’immigrants. l’efecte mitjà que imposa aquesta condició sobre les 
notes en matemàtiques revela una pèrdua de 25 punts. així i tot, cal re-
marcar que la variància de les escoles entorn d’aquest efecte és de 60 
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punts. això suposa que realment hi ha diferències importants en la mane-
ra en què el fet de ser fill d’immigrants afecta les notes segons els centres 
escolars. 

l’estimació més fiable i tècnicament més correcta es pot obtenir a partir 
d’una nova sèrie de models (la taula 2.3 de l’apèndix en presenta els re-
sultats) que permeten representar gràficament les diferències entre cen-
tres escolars, com hem fet en els dos panells del gràfic 2.3. en aquest cas, 
l’estimació es produeix conjuntament per a tots els efectes de l’escola si-
multàniament i, a més a més, és més conservadora, ja que corregeix les 
desviacions dels centres i els empeny cap a la mitjana general quan la 
mostra d’una escola determinada té un nombre més reduït d’estudiants 
o bé quan la distribució de les notes dins els centres escolars (en aquest 
cas, de les puntuacions en matemàtiques) és més dispersa. aquest efecte, 
que molts no tenen en compte, s’anomena encongiment (shrinkage en an-
glès; Hox, 2010; cebolla-boado, 2013; vegeu la nota sobre l’encongiment 
a l’apèndix estadístic d’aquest capítol). els dos panells del gràfic 2.4 
mostren les diferències entre centres educatius en dues de les variables 
seleccionades per captar l’origen familiar dels estudiants sobre les notes 
en matemàtiques, un cop corregides per l’índex de fiabilitat. això vol dir 
que la imatge que obtenim d’aquestes comparacions entre centres esco-
lars és més fiable (si bé també més conservadora) que no pas la que vèiem 
al gràfic 2.3.

com podem apreciar, la conclusió que obtenim d’aquest exercici empíric 
és incontestable. Hi ha ben poques diferències en el tractament que les 
principals fonts de desavantatge educatiu reben als centres escolars de la 
mostra. tant per a l’educació primària com per a la secundària, hi ha una 
forta transmissió intergeneracional del desavantatge, confirmada en el 
pendent positiu de l’estatus socioeconòmic, i del negatiu que s’associa al 
fet de ser fill d’immigrants. No obstant això, entre centres escolars, els pen-
dents són pràcticament idèntics. encara que les línies que marquen la ten-
dència de cada centre escolar en realitat no són totalment paral·leles, les 
diferències amb prou feines resulten perceptibles en una inspecció visual 
com la presentada al gràfic 2.4.
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gràfIc 2.4

Diferències en l’impacte de l’origen socioeconòmic i de l’estatus 
migratori entre centres escolars en les puntuacions en matemàtiques
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font: estimació pròpia a partir dels models 2 i 3 de la taula 2.2.

2.4.B. educació secundària
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aquests resultats confirmen la hipòtesi segons la qual els centres escolars 
espanyols són més aviat passius a l’hora de tractar les fonts de desavantat-
ge educatiu; és a dir, reben els estudiants amb les seves característiques 
familiars i no són gaire capaços de diferenciar-se entre ells en la manera en 
què hi actuen.

a fi d’oferir resultats més fiables, els models 4 i 5 de la taula 2.3 de l’apèndix 
demostren l’estabilitat dels resultats controlant per la titularitat dels centres 
escolars (públics enfront de privats o concertats) i l’estatus socioeconòmic 
mit jà dels pares dels alumnes de cada escola. la inclusió d’aquestes dues 
variables no altera en absolut els resultats ja enunciats. Pot resultar sorpre-
nent el fet que, en l’especificació dels models presentats, els centres públics o 
privats no resulten estadísticament diferents. això implica que l’intens debat 
que l’opi nió pública espanyola manté des de fa anys sobre l’impacte d’aug-
mentar el segment privat o concertat de l’educació obligatòria al nostre país 
seria irrellevant, si més no pel que fa estrictament al rendiment educatiu. 
atesa la transcendència d’aquesta conclusió per al debat aplicat sobre polí-
tiques públiques, al gràfic 2.5 presentem un resum dels residus associats a la 
constant dels darrers models especificats per a cada segment educatiu en 
aquesta anàlisi, diferenciant entre centres públics i privats (que també in-
clouen els concertats). com observem, no sembla que el comportament dels 
centres es vegi explicat per la seva titularitat ni en l’educació primària ni en 
la secundària. No hi ha, doncs, un patró que diferenciï clarament a l’alça o a 
la baixa els centres públics o els privats.

resulta interessant, en canvi, comprovar que la composició mitjana de 
l’alumnat en funció de l’accés als recursos a la llar és un predictor important 
del rendiment. amb això pensem que cal entendre que el que marca la di-
ferència entre una bona escola i una de no tan bona no és tant si aquest 
centre és públic o privat, sinó més aviat amb qui es va al centre. el matís és 
important no tan sols per als pares que miren de triar el millor centre per als 
seus fills, sinó també per a la definició de les polítiques públiques a aquest 
respecte. Hem de tenir en compte que podem afirmar que la concentració 
del desavantatge o de la privació és el que determina en bona part els efectes 
de l’escola, i no ho és tant el model de gestió dels centres escolars. en termes 
estadístics, això es pot apreciar en el fet que, en controlar per la variable que 
recull la composició de l’escola, la dispersió dels efectes aleatoris associats a 
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la constant es redueix de 885 a 685 en educació primària, i de 733 a 553 en 
secundària.(4)

Gràfic 2.5

Diferències entre centres públics i privats en l’educació primària i 
secundària mesurades respecte a la mitjana de rendiment de cada 
mostra (línia discontínua)
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font: estimació pròpia a partir del model 5 de la taula 2.2 de l’apèndix estadístic. 

2.5.B. educació secundària

• centres públics    n centres privats

100

50

0

–50

–100

e
fe

ct
es

 d
’e

sc
ol

a:
 c

or
re

cc
io

ns
 

al
ea

tò
rie

s 
a 

la
 c

on
st

an
t

font: estimació pròpia a partir del model 5 de la taula 2.3 de l’apèndix estadístic. 

(4) tot i que no es presenten els resultats a les taules 2.2 i 2.3, es van incloure també altres indicadors de 
l’entorn escolar i dels seus recursos sense que cap d’ells, al marge de la mitjana dels recursos socioeconòmics 
de les famílies que assisteixen a l’escola, ja comentada, resultés significatiu estadísticament.
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Per acabar, voldríem remarcar un aspecte ignorat fins ara: la possible 
heterogeneïtat en els efectes de l’escola entre comunitats autònomes. No 
hi ha gaires dades que permetin fer un estudi conjunt a espanya de totes 
les autonomies, amb l’excepció dels estudis PISa 2009 i 2012, en els 
quals fins i tot no totes les comunitats van optar per proporcionar una 
mostra pròpia. repetint la lògica del mesurament anterior, el gràfic 2.6 
mostra els resultats d’una descomposició de la variància per veure la im-
portància dels efectes de l’escola a cada comunitat autònoma amb mos-
tra diferenciada a PISa.

gràfIc 2.6

Percentatge del rendiment en matemàtiques causat per l’agrupació 
d’estudiants en centres escolars i per les seves característiques 
individuals: importància dels efectes de l’escola a les comunitats 
autònomes amb mostra pròpia a PISA 2009
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nota: la comunitat valenciana no disposava de mostra pròpia a pIsa 2009.  
font: estimació pròpia a partir de regressions multinivell amb intercepte aleatori per a cada comunitat autò
noma.
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l’exploració del gràfic suggereix que no hi ha un patró gaire diferenciat 
entre comunitats. la majoria tenen efectes de l’escola baixos, en un 
nivell molt semblant que oscil·la entre el 12,7% i el 14,4%. les comuni-
tats amb efectes de l’escola més forts són, per ordre, ceuta i Melilla, el 
País basc, les illes canàries, la comunitat de Madrid, andalusia i ca-
talunya. No és fàcil trobar una pauta comuna a totes aquestes comuni-
tats que expliqui la seva posició. les tres darreres són les més poblades 
del país, la qual cosa podria generar una demanda més gran a favor de 
la diversificació del mercat escolar. aquesta explicació, però, pot no ser 
l’única per a la pauta que observem. l’especificitat de ceuta i Melilla 
ben segur que és el resultat de les nombroses particularitats sociopolí-
tiques d’aquestes ciutats autònomes, entre les quals podríem destacar 
la presència d’una població ètnicament molt heterogènia que impulsa-
ria les classes mitjanes a centres privats o concertats amb més intensitat 
que a la resta de l’estat, la qual cosa crearia processos més forts de se-
gregació escolar.

Finalment, el gràfic 2.7 ens ajuda a entendre una mica millor la pluralitat 
interterritorial de les escoles. Hi observem la reducció dels efectes bruts de 
l’escola, tal com s’han incorporat al gràfic anterior, un cop que es controla 
per la composició socioeconòmica de l’alumnat dels centres escolars. en 
primer lloc, es pot argumentar que la sospita que a ceuta i Melilla hi ha 
més segregació escolar causada per l’origen socioeconòmic de l’alumnat és 
certa en reduir-se l’heterogeneïtat entre centres escolars en gairebé el 80%. 
en aquestes ciutats hi ha pocs centres educatius i presenten diferències 
importants quant al perfil social dels alumnes. Una cosa semblant podria 
passar a la rioja, tot i que amb una intensitat més moderada, ja que al 
gràfic anterior apareixia com la regió amb menys efectes de l’escola. a 
l’extrem oposat de l’escala, trobem el cas curiós d’andalusia, que, com 
hem vist, es caracteritza per potents efectes de l’escola, que aquí veiem poc 
relacionats amb la segregació socioeconòmica. la situació al País basc i 
les canàries és semblant. castella i lleó, una regió que molt sovint es co-
menta a les anàlisis d’educació comparada, ja que encapçala les classifica-
cions de rendiment en el context espanyol, no genera gaires diferències 
entre escoles, i d’altra banda estan poc vinculades a la composició so-
cioeconòmica de l’alumnat. Madrid, a la part mitjana-alta del rànquing, 
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té un nivell elevat de segregació interescolar. catalunya, en aquest sentit, 
sembla que és lleument més igualitària.

gràfIc 2.7

Reducció en els efectes de l’escola en controlar per la composició 
socioeconòmica mitjana de l’alumnat de cada escola per comunitat 
autònoma
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 2.4.  Conclusions: les escoles «inactives» en la reproducció de  
la desigualtat

en aquest capítol hem quantificat els efectes de l’escola a espanya i el seu 
impacte sobre la desigualtat educativa originada per l’estatus socioeconò-
mic i migratori dels pares dels estudiants d’educació primària i secundària 
obligatòria. Podem destacar en primer lloc que els efectes de l’escola a 
espanya, per la seva magnitud, es troben per sota de la mitjana de l’ocde. 
això no és en si necessàriament negatiu. en termes concrets significa que 
els centres educatius espanyols generen menys diferències en el rendiment 
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dels estudiants que no pas els d’altres economies avançades. Per tant, és 
menys probable que el futur educatiu d’un infant es vegi obstaculitzat per 
una mala selecció del centre educatiu. de tota manera, això tampoc no és 
essencialment una bona notícia. com que espanya puntua per sota de la 
mitjana internacional en els estudis disponibles sobre rendiment acadè-
mic, podem concloure que el model pel qual han optat els centres escolars 
espanyols és de més igualtat entre centres, però de pitjor qualitat (o d’un 
rendiment mitjà més baix).

les diferències entre centres escolars a espanya determinen entorn d’un 
20% del rendiment dels alumnes. No obstant això, aquesta afirmació gene-
ral oculta diferències de fins a 200 punts entre els pitjors i els millors cen-
tres educatius espanyols a les notes d’avaluació que l’INee va establir en 
educació primària i secundària (amb un rang de qualificacions de 0 a 800 
punts). així, encara que els efectes de l’escola importin menys a espanya 
que no pas en altres països desenvolupats, les diferències són notables en-
tre les millors i les pitjors escoles espanyoles.

el capítol també ha aportat informació sobre la manera en què aquestes 
diferències entre centres escolars podrien afectar les dues fonts de des-
avantatge familiar seleccionades (els recursos de la llar i l’estatus migra-
tori dels pares). les escoles poden alterar l’impacte d’aquestes dues ca-
racterístiques d’origen mitjançant dues vies. d’una banda, poden tenir-hi 
un paper passiu. la inacció de les escoles davant les diferències que els 
estudiants tenen d’origen és un enfocament poc igualador, ja que deixa a 
les mans de les famílies la determinació del nivell de rendiment dels seus 
fills. tant si és per manca de recursos per invertir en educació com per 
diferències en l’hàbitus o el capital cultural dels pares, o bé per diferèn-
cies entre el seu lloc de naixement i de residència, els fills de famílies 
menys afavorides es poden enfrontar a problemes més grans en el procés 
d’aprenentatge que no pas els fills d’altres famílies. la inacció és una 
característica organitzativa que cal tenir en compte, ja que, com és sabut, 
l’impacte de l’entorn familiar dels estudiants és un fet consumat. Hem 
pogut comprovar que, en termes generals, les escoles espanyoles oferei-
xen un tractament molt semblant a aquestes característiques familiars, 
que en si ja generen prou diferències importants en el rendiment. Podem 
concloure, doncs, que els centres educatius a espanya no són agents que 
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intervenen de manera decisiva en la (re)producció de la desigualtat edu-
cativa. el que volem dir és que, encara que els pares autòctons i els que 
tenen més recursos socioeconòmics són capaços de transmetre un cert 
avantatge als seus fills, els centres educatius als quals assisteixen els estu-
diants espanyols no sembla que modifiquin aquests processos de diferen-
ciació dels resultats en funció de l’origen familiar.

Finalment, hem comprovat que les diferències en els efectes de l’escola no 
estan determinades per la titularitat dels centres. Volem destacar que, mal-
grat que en el debat públic s’insisteix molt sovint en la titularitat dels cen-
tres com un factor diferenciador rellevant de les escoles espanyoles, si més 
no pel que fa al nivell de rendiment, els centres educatius públics no es di-
ferencien dels centres privats o concertats. confirmem, però, que la con-
centració de desavantatge, és a dir, l’origen socioeconòmic mitjà dels pares 
dels alumnes dels centres, és un aspecte crucial. Per tant, podríem con-
cloure que el més important no és tant a quina escola van els alumnes, sinó 
amb qui comparteixen l’espai.
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 3.1. Introducció

la crisi econòmica global va començar a mostrar els seus efectes l’any 
2007 i es va anar desenvolupant amb diferents intensitats i ritmes segons 
les zones del món. els darrers anys s’han començat a publicar les prime-
res contribucions sociològiques interessades en els efectes de la crisi en 
diversos indicadors socials (Grusky et al., 2011; danziger, 2013). bona 
part d’aquests treballs s’han centrat en el cas dels estats Units, ja que va 
ser en aquest país on es van començar a fer evidents els primers símpto-
mes de l’anomenada «gran recessió». els efectes més visibles del cicle 
recessiu són la pèrdua de l’ocupació individual, la reducció dels ingres-
sos de la llar o l’entrada en situació de pobresa. No obstant això, encara 
és aviat per saber si aquestes experiències tindran efectes duradors un 
cop que el cicle econòmic canviï o bé si, al contrari, seran passatgeres i 
efímeres quan les famílies recuperin els seus nivells de benestar. Fins i tot 
davant d’una perspectiva de recuperació econòmica sostinguda en el fu-
tur, algunes de les conseqüències de la crisi actual podrien perdurar i 
manifestar-se al llarg del cicle vital dels individus que han experimentat 
la crisi o, en el pitjor dels casos, si els desavantatges ocasionats s’hereten, 
podrien passar a la generació següent: les oportunitats vitals dels infants 
no només es reduirien durant la crisi com una conseqüència directa de 
l’empitjorament de la situació econòmica de la seva família, sinó que 
també es podrien veure afectades a mitjà i a llarg termini.

Hi ha una dimensió en la qual aquests efectes duradors de la crisi poden 
ser visibles avui mateix: es tracta de les expectatives educatives dels nois 
i noies que en aquests moments estan acabant l’educació obligatòria. en 

 III. Les expectatives de continuïtat  
en el sistema educatiu abans  
de l’ensenyament postobligatori 



les expectatIves de contInuïtat en el sIstema educatIu aBans de l’ensenyament postoBlIgatorI 65

la mesura que l’educació és crucial per predir alguns dels indicadors més 
rellevants que marquen el cicle de vida dels individus –com ara l’èxit la-
boral, els ingressos o la formació d’una família–, l’empitjorament de les 
expectatives dels infants, especialment els d’orígens socials més desfavo-
rits, podria posar en perill a llarg termini els èxits col·lectius assolits en 
diferents països desenvolupats quant a la mobilitat social intergeneracio-
nal, és a dir, entre pares i fills (breen, 2004).

en aquest capítol analitzem, per tant, l’impacte de la gran recessió sobre 
la desigualtat d’oportunitats educatives (és a dir, quin efecte té l’origen 
socioeconòmic dels individus en les seves possibilitats d’assolir un nivell 
educatiu determinat) a partir d’una mostra àmplia de països amb dife-
rents nivells de riquesa econòmica i en els quals la crisi ha afectat amb 
intensitats i ritmes diversos. Podem entendre la crisi econòmica mundial, 
analíticament, com un xoc extern que, per definició, afecta d’alguna ma-
nera tots els països. les transicions educatives (enteses com el nivell 
d’educació no obligatòria assolit pels estudiants i quina mena d’estudis 
han seguit, professionals o acadèmics), a falta de dades apropiades, no es 
poden observar directament per a mostres àmplies de països. Per tant, 
amb les dades disponibles actualment, no és pas possible analitzar els 
efectes de la recessió sobre les transicions reals. d’aquesta manera es 
podria argumentar que l’estudi de les expectatives sobre el fet de conti-
nuar o abandonar els estudis més enllà del nivell obligatori és avui la 
millor aproximació possible a les transicions i, a més a més, permet la 
comparació internacional per estudiar de prop el fenomen de la gran 
recessió.

els treballs acadèmics sobre estratificació social no han parat gaire atenció 
a l’estudi de les conseqüències dels canvis contextuals, a nivell macroso-
cial, per analitzar el procés de presa de decisions educatives i, més concre-
tament, la desigualtat d’oportunitats educatives. els esforços s’han centrat 
sobretot en dues qüestions. d’una banda, hi ha estudis ben consolidats 
que han tingut com a objectiu comprovar el pes de l’expansió educativa en 
les societats desenvolupades per explicar canvis en la dotació educativa 
que obtenen els individus amb diferents orígens socioeconòmics (breen i 
Jonsson, 2005). d’altra banda, s’ha establert la influència de diversos tipus 
d’institucions educatives (el nivell d’estratificació i d’estandardització dels 
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sistemes);(1) mentre que la separació dels estudiants en diferents trajec-
tòries –professional i acadèmica– quan encara són prou joves sembla que 
fa augmentar la desigualtat d’oportunitats segons l’origen social dels indi-
vidus, l’estandardització dels sistemes educatius, en canvi, l’atenua (Van de 
Werfhorst i Mijs, 2010). 

No obstant això, no sabem gaires coses sobre com es veu afectada la 
desigualtat educativa per tendències al nivell macro, com ara els canvis 
en el cicle econòmic o en les taxes de desocupació. això té tres excep-
cions notables. la primera, descrita per reardon (2011) als estats Units, 
explora els canvis en la desigualtat de la renda i el seu efecte sobre el 
grau en què l’èxit educatiu (les notes) dels alumnes depèn de la situació 
de desavantatge socioeconòmic de les seves famílies. Una altra, una 
mica més tangencial (barr i turner, 2013), tracta la tensió que la crisi ha 
creat als estats Units a causa de la coincidència d’un augment del nom-
bre d’estudiants als nivells no obligatoris amb una reducció del pressu-
post públic. tots dos estudis no van més enllà del cas nord-americà, 
amb la qual cosa no podem saber si les conclusions a què arriben són 
aplicables a altres contextos. Finalment, la tercera recerca (torche, 
2010) incorpora l’element comparat en analitzar com les cohorts amb 
diferent exposició a la crisi llatinoamericana dels anys vuitanta han anat 
completant les transicions educatives successives a quatre països. és evi-
dent, per tant, que els efectes de la crisi s’haurien d’avaluar fent ús d’una 
varietat més gran de dimensions de la desigualtat educativa i incorpo-
rant-hi una mostra al més àmplia possible de països desenvolupats que 
permeti extreure conseqüències per recomanar polítiques públiques 
apropiades a cada context. Si fins ara les contribucions acadèmiques 
han estat escasses, les organitzacions internacionals, en canvi, sí que 
semblen interessades a fomentar l’anàlisi en aquesta línia (vegeu, per 
exemple, oIt, 2009; ocde, 2010; UNeSco, 2012), com també ho fan 
les fundacions (per exemple, la russell Sage Foundation, que els darrers 
anys ha finançat diversos projectes sobre els efectes de la crisi econòmi-

(1) Un sistema educatiu és estratificat verticalment si la proporció d’estudiants que assoleix els diferents 
nivells d’educació postobligatòria és baixa. Un sistema és estratificat horitzontalment si hi ha diversos tipus 
d’escola que condueixen a títols de qualitat diferent o bé que diferencien entre una branca acadèmica i una 
altra d’aplicada. l’exemple més conegut d’un sistema educatiu altament estratificat (tant verticalment com 
horitzontal) és l’alemany.
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ca als estats Units). tot i que hem d’admetre que les expectatives educa-
tives dels infants no prediuen completament l’assoliment real, no hi ha 
dubte que constitueixen un determinant de gran importància en el pro-
cés de presa de decisions sobre la continuïtat o l’abandonament en el 
sistema educatiu.

en aquest capítol, doncs, analitzem com es relacionen l’origen socioeconò-
mic de les famílies, els resultats educatius –mesurats en aquest cas com les 
expectatives dels estudiants sobre el nivell formatiu més alt al qual aspiren– i 
les condicions macroeconòmiques. concretament, la primera pregunta de 
recerca entorn de la qual gira el capítol és aquesta: ha fet augmentar la crisi 
econòmica la importància de l’origen social sobre les expectatives educati-
ves dels infants? encara que podríem esperar que qualsevol contracció 
econòmica duradora modifiqués d’alguna manera les expectatives educati-
ves de tots els infants, independentment dels recursos socioeconòmics de les 
famílies, sembla que encara és més important determinar si aquest efecte ha 
estat més intens en determinats tipus d’orígens socials. al llarg del capítol 
mirarem de sistematitzar tots dos tipus d’efectes. la segona pregunta de la 
nostra recerca fa referència a la permeabilitat de les expectatives d’estudiants 
amb diversos assoliments educatius previs: qui és més sensible als canvis en 
el context macrosocial, els infants amb un nivell de rendiment acadèmic alt, 
o bé els de nivells mitjà o baix?

 3.2. El context econòmic i les decisions educatives

els estudis especialitzats en l’explicació de la desigualtat d’oportunitats 
educatives s’han centrat cada vegada més en els models d’elecció racio-
nal a nivell micro. en un treball fonamental per a la disciplina, Mare 
(1981) va proposar d’analitzar els efectes de l’origen familiar en els asso-
liments educatius com una sèrie de transicions que, d’un nivell al següent, 
van marcant la carrera educativa dels estudiants. Sobre aquest marc ana-
lític s’han construït posteriorment diversos mecanismes teòrics a través 
dels quals l’origen social de les famílies afecta les carreres educatives dels 
fills. entre els més consolidats hi ha el model d’aversió relativa al risc 
(Relative Risk Aversion o rra en anglès) de breen i Goldthorpe (1997) 
o les teories de la Maximally Maintained Inequality (MMI) de raftery i 
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Hout (1993) i l’Effectively Maintained Inequality (eMI) de lucas (2001). 
tots aquests models en realitat es recolzen en la teoria seminal del so-
ciòleg francès raymond boudon (1974) sobre la desigualtat d’oportu-
nitats i la desigualtat segons l’origen social que explica per què, contra el 
que podríem esperar, l’expansió educativa (que incorpora estudiants 
procedents d’orígens socioeconòmics menys afavorits) no necessària-
ment va anar acompanyada d’una reducció de les diferències de partici-
pació entre classes. en altres paraules, la teoria explica la causa per la 
qual unes taxes absolutes més altes de participació en l’educació poden 
ser compatibles amb la persistència de diferències relatives en la partici-
pació en els nivells no obligatoris que afavoreixin els estudiants de les 
classes acomodades.

la teoria sosté que hi ha una correlació entre l’origen social i les aptituds 
individuals que afecten l’èxit escolar, i que allò que determina els costos i 
beneficis que motiven les decisions individuals és l’efecte de la posició 
social i les característiques del sistema educatiu. així, les diferències de 
classe en l’educació sorgeixen de dues fonts fonamentals: les capacitats 
cognitives o habilitats demostrades a escola (els anomenats efectes prima
ris) i l’estructura específica de costos i beneficis en cadascun dels moments 
de transició en el sistema educatiu (els efectes secundaris). Mentre que les 
diferències de classe en el rendiment educatiu que persisteixen d’unes ge-
neracions a les altres poden estar relacionades amb factors biològics o 
socioculturals, les diferències de classe en les decisions sobre la continuïtat 
en el sistema educatiu tenen a veure sobretot amb els costos, beneficis i 
probabilitats d’èxit associades a cada decisió (erikson i Jonsson, 1996). 
des d’aleshores, un dels afanys més recurrents en la literatura ha consistit 
a descompondre les desigualtats en les transicions educatives (és a dir, el 
fet que els fills de determinades classes socials transiten més cap a dife-
rents nivells d’educació no obligatòria) sobre els efectes primaris i els se-
cundaris (Jackson et al., 2007; Stocké, 2007; Kloosterman et al., 2009; 
Jackson, 2013).

al marge d’aquests treballs, molt estesos, però compactes, hi ha altres 
contribucions que han considerat altres vies per les quals l’origen fami-
liar afecta diversos indicadors de l’èxit educatiu. tenim, per exemple, 
evidència que mostra l’existència d’una associació positiva entre la ri-
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quesa familiar i la consecució d’un nivell educatiu superior a secundària 
(conley, 2001) o entre la renda de la llar i l’accés a la universitat (ace-
moglu i Pischke, 2001). també s’han analitzat els efectes de l’atur dels 
pares sobre diversos indicadors d’assoliment educatiu: resultats cogni-
tius (levine, 2011), aspiracions (vegeu reed, 2012 per a una revisió de la 
bibliografia), l’esforç a l’escola (andersen, 2013), la consecució 
d’educació postsecundària (Wightman, 2012) o la repetició de curs (Ste-
vens i Schaller, 2011).

Malgrat els importants avanços per determinar fins a quin punt i per quins 
motius les desigualtats educatives depenen de les institucions pròpies de 
cada país (Pfeffer, 2008, Van de Werfthorst i Mijs, 2010), encara sabem 
poques coses sobre els efectes d’altres factors contextuals, com ara el clima 
econòmic. els treballs publicats suggereixen que els plans educatius dels 
individus són el producte de les seves capacitats cognitives (estimades), la 
disponibilitat dels recursos necessaris per afrontar els costos de l’esco-
larització, la disposició a afrontar aquests costos i els incentius que ofereix 
el mercat laboral per superar cada nivell educatiu (Morgan, 1998). aquest 
darrer factor és crucial per al nostre argument i, en cas que sigui cert, els 
canvis en l’economia que alteren els incentius laborals estimats pels estu-
diants (o les seves famílies) haurien d’afectar les expectatives educatives i, 
per tant, les carreres educatives dels estudiants. els estudis que analitzen 
un sol país, com el de reardon (2011) per als estats Units, proporcionen 
informació rellevant però no estan dissenyats específicament per avaluar la 
influència dels factors contextuals, en la mesura que no presenten variabi-
litat. torche (2010) hi incorpora explícitament la dimensió comparada, 
però els seus resultats es refereixen a una crisi d’abast regional que, a més 
a més, va passar fa algunes dècades. Per quantificar amb rigor l’impacte 
del cicle econòmic cal recórrer a estudis comparats que incloguin dades 
d’una mostra àmplia de països (que proporcioni variància en els factors 
macro entre aquests països) i en diferents moments (que ofereixin variabi-
litat en les condicions contextuals dins de cada país). Per això recorrem 
aquí a la base de dades internacional de tIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study).(2)

(2) Vegeu a l’apèndix a els detalls sobre les fonts de dades utilitzades en aquest capítol.
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Hi ha un interessant debat conceptual sobre el significat de les motiva-
cions, les aspiracions i les expectatives. els estudis d’estratificació social 
solen concebre les aspiracions –referides a les transicions educatives– com 
el nivell educatiu desitjat per l’individu, mentre que les expectatives incor-
poren un càlcul subjectiu de les probabilitats que l’individu té d’arribar al 
nivell desitjat (Hanson, 1994). en resum, les expectatives equivalen a les 
aspiracions més realisme. Per tant, en aquest capítol entendrem les expec-
tatives com declaracions probabilístiques i orientades al futur sobre el ni-
vell educatiu que cada individu té més probabilitat d’obtenir (Morgan, 
2005).

d’ençà la segona guerra mundial, les expectatives educatives han estat de-
batudes a les ciències socials, tant des del punt de vista teòric com empíric. 
l’ús concret de les expectatives com un fenomen objecte d’estudi té una 
llarga tradició, sobretot en els camps de la psicologia social i la sociologia, 
i especialment entre els estudiosos de la transmissió intergeneracional (de 
pares a fills) de les desigualtats. des de la psicologia social, ajzen i Fish-
bein (1980) van definir les intencions com determinades per les normes 
socials i com determinants del comportament, i van mostrar que les expec-
tatives estan de fet correlacionades entre generacions. tot i que en sociolo-
gia la tradició d’estudiar les expectatives es remunta als anys cinquanta 
(Kahl, 1953), aquesta qüestió no va passar a la primera línia de l’agenda 
de recerca fins que l’escola de Wisconsin va sistematitzar la influència de 
les expectatives dels pares sobre els seus fills.

els treballs sobre expectatives educatives s’han desenvolupat entorn de 
dues línies fonamentals. en primer lloc, han mirat d’explicar com es for-
men les expectatives. la contribució original del model de Wisconsin pro-
posava que els pares configuren les expectatives dels fills en els processos 
de socialització durant els primers anys (Sewell i Hauser, 1993) i que això 
explica l’estabilitat temporal de les aspiracions a llarg termini. en el model 
d’assoliment d’estatus de l’escola de Wisconsin (Sewell, Haller i Portes, 
1969; Haller i Portes, 1973), les aspiracions educatives són una variable 
clau que exerceix un poder mediador que transforma els factors relacio-
nats amb l’origen socioeconòmic en el comportament dels individus. els 
estudiants internalitzen les seves expectatives educatives sota la influència 
de les seves persones de referència (progenitors, professors, companys...) i 
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tenint en compte els seus resultats acadèmics. també és ben sabut que els 
plans educatius ajuden a convertir l’ambició i la motivació en esforç, i tot 
plegat millora significativament el rendiment educatiu (Spenner i Feather-
man, 1978). Més recentment s’ha establert un cert consens entorn de la 
idea que les expectatives són bastant més que simples fantasies afectives o 
orientacions valoratives basades en l’estatus: són més aviat el resultat de 
càlculs racionals constantment subjectes a actualitzacions a mesura que es 
disposa d’informació sobre el context i sobre el potencial propi estimat 
pels estudiants. de fet, «les expectatives relatives a cada estudiant que te-
nen les persones de referència es poden veure com construccions racionals 
perquè estan basades en el reconeixement de les característiques dels 
alumnes i les seves famílies i en valoracions raonables sobre com aquestes 
característiques afectaran l’èxit futur dels estudiants» (Morgan, 1998: 
136). els estudis recents ofereixen models més detallats i sofisticats per 
explicar el procés de formació d’expectatives (Morgan, 2004; andrew i 
Hauser, 2011).

en segon lloc, els especialistes han mirat d’analitzar l’efecte de les expectati-
ves sobre els resultats educatius reals (Jacob i linkow, 2011). als estats 
Units, bona part del debat ha girat entorn de les diferències entre diversos 
grups en la capacitat respectiva per materialitzar les seves expectatives. Han-
son (1994) va suggerir que el fet que la població negra als estats Units tras-
lladi en menor mesura les seves expectatives cap als resultats que no pas la 
població blanca està relacionat amb una certa manca de realisme. beattie 
(2002) més recentment va mostrar que els blancs són més sensibles als rendi-
ments de l’educació que els negres. altres estudis han analitzat la relació 
entre expectatives i resultats entre els asiaticoamericans (Goyette i Xie, 1999) 
o en contextos europeus (vegeu, per exemple, teney, devleeshouwer i Han-
quinet, 2013). No obstant això, més enllà d’associacions, la relació causal 
entre tots dos fenòmens és molt difícil d’establir i encara és objecte d’un in-
tens debat. Hi ha un cert escepticisme entorn de la idea d’estudiar les inten-
cions per predir el comportament, i fins i tot alguns autors arriben a negar 
completament la importància de les expectatives (Manski, 1990). així i tot, 
l’anàlisi de les expectatives educatives continua sent un important tema 
d’investigació sociològica (alexander, bozick i entwisle, 2008; andrew i 
Hauser, 2011).
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algunes recerques recents han posat de manifest que les creences sobre el 
propi futur educatiu i professional són, de fet, incertes i no gaire precises, 
però també han admès que hi ha una relació dinàmica entre les expectati-
ves i el rendiment (Morgan et al., 2013a i 2013b), de manera que els plans 
educatius expressats van molt més enllà de ser desigs no gaire realistes. és 
evident que els estudiants prenen les seves decisions educatives amb im-
portants manques d’informació, però les seves expectatives estan subjectes 
a influències com ara les creences de les seves famílies en les seves pròpies 
capacitats i en la quantitat d’esforç que cal per superar amb èxit cada fase 
del cicle educatiu (breen, 1999).

Hipòtesis

No hi ha dubte que la relació entre el context econòmic i els efectes de 
l’origen social sobre les transicions educatives té una gran complexitat. 
Podem identificar un bon nombre de mecanismes que poden fer que 
aquesta relació operi en sentits diferents. tot seguit formulem diverses hi-
pòtesis sobre el possible impacte de la crisi econòmica.

al nivell individual, les decisions que hom pren respecte a la continuació o 
no d’un nivell d’educació vénen determinades per l’equació e = p · b – c. 
els estudiants (o les seves famílies) avaluen si els beneficis esperats (b) que 
obtindrien en assolir aquest nivell de formació condicionat a la probabili-
tat de superar-lo amb èxit (p) són més grans que els costos directes o indi-
rectes associats a la seva consecució (c). les expectatives (e) de l’individu 
de completar un nivell educatiu són més altes com més excedeixin els bene-
ficis als costos.

el nostre primer grup d’hipòtesis es refereix a l’efecte de la crisi econòmica 
(o, en termes més generals, de qualsevol canvi en la taxa anual de creixe-
ment en un país) sobre les expectatives mitjanes del conjunt dels estudiants. 
la creença popular espanyola suggereix que les carreres educatives solen 
prolongar-se en temps de recessió, ja que l’escassetat de llocs de treball, la 
contenció salarial i la incertesa respecte als rendiments potencials de 
l’educació en el mercat laboral poden fer que es redueixin els beneficis, tant 
si són reals com percebuts, de deixar l’educació formal per mirar 
d’incorporar-se al mercat de treball. aquest procés, per exemple, es va ob-
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servar a espanya durant la bombolla immobiliària, quan s’oferien feines 
relativament atractives en la construcció o la compravenda d’immobles. 
Quan l’economia empitjora, el sistema educatiu reté els estudiants que, en 
temps de bonança, es veuen més atrets per entrar aviat en el mercat de tre-
ball. Si aquest argument és vàlid, esperaríem que els estudiants roman-
guessin més anys en el sistema educatiu durant les recessions i que, al con-
trari, l’abandonessin abans d’hora durant els períodes d’expansió, en què 
hi ha un nombre més elevat de llocs de treball atractius per cobrir. d’acord 
amb l’equació que hem presentat més amunt, minvarien els beneficis labo-
rals percebuts associats a la continuïtat en els estudis o bé el cost d’opor-
tunitat associat a l’educació. en aquestes condicions, una recessió, ceteris 
paribus, hauria d’augmentar les expectatives educatives a través d’un efec-
te de substitució. 

l’efecte, però, podria ser completament oposat: que les crisis afectessin 
negativament les expectatives (i, per tant, que escurcessin les trajectòries 
educatives mitjanes dels alumnes) en dos escenaris. d’una banda, com que 
una contracció econòmica implica pèrdues de benestar material a les llars, 
els costos directes de l’educació poden deixar de ser assequibles per a un 
cert nombre de famílies. de l’altra, la resposta d’alguns governs a la dava-
llada d’ingressos durant la crisi ha inclòs la disminució dels pressupostos 
educatius o l’adopció de polítiques que afecten la renda de les llars. Una 
inversió més petita en educació pot implicar un empitjorament de la qua-
litat dels programes o un augment de les taxes de matrícula que les famílies 
han d’assumir. en qualsevol d’aquests casos es reduiria l’atractiu dels ni-
vells no obligatoris d’educació. en l’equació que vèiem més amunt, la crisi 
faria augmentar els costos associats a l’educació, c, alhora que els benefi-
cis esperats de continuar en el sistema educatiu, b, podrien minvar. en 
aquest escenari, una recessió, ceteris paribus, hauria de fer minvar les ex-
pectatives educatives, e, mitjançant un efecte renda.

aquestes dues primeres hipòtesis es refereixen al nivell general de les ex-
pectatives i, per tant, tots els estudiants, independentment de les seves ca-
racterístiques, en poden resultar afectats. en realitat, però, l’efecte d’un 
canvi en el cicle econòmic sobre les expectatives podria ser més complicat. 
tot seguit, en el segon grup d’hipòtesis presentem dos escenaris addicio-
nals que la crisi econòmica podria propiciar.
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com hem assenyalat més amunt, el model de l’aversió relativa al risc esta-
bleix que les utilitats que els alumnes assignen a la finalització de cada ni-
vell educatiu difereixen segons l’origen social perquè l’objectiu principal 
–evitar la mobilitat social descendent, és a dir, la consecució d’una posició 
social més baixa que la dels pares– es produeix en nivells més baixos per 
als estudiants que procedeixen d’orígens més humils. també hi ha evidèn-
cia que un origen socioeconòmic més acomodat permet d’obtenir benefi-
cis més grans (ocupacionals o d’altra mena) de l’educació, fins i tot quan 
es controla pel rendiment escolar (brunello, lucifora i Winter-ebmer, 
2004). això ens porta a preguntar-nos si aquests diferents rèdits associats 
a cada transició educativa contribueixen a explicar els diferencials educa-
tius segons l’origen social dels estudiants. els fills de famílies més acomo-
dades no tan sols tenen expectatives mitjanes més elevades sobre el nivell 
educatiu que assoliran, sinó que també l’associació entre les seves expecta-
tives i els resultats posteriors és més forta que la dels estudiants d’origen 
social menys afavorit (alexander, entwisle i bedinger, 1994; Hanson, 
1994). encara que els estudiants universitaris sembla que tenen expectati-
ves força realistes sobre el rendiment que trauran del seu títol educatiu 
(botelho i Pinto, 2004), els alumnes de secundària mostren creences no 
gaire precises. concretament, s’ha comprovat que els salaris que esperen 
obtenir són més baixos que els que obtenen en realitat (Jensen, 2010). 
d’altra banda, els rendiments de l’educació depenen de característiques 
institucionals (brunello, lucifora i Winter-ebmer, 2004). atès que l’educa-
ció funciona com una assegurança contra el risc de desocupació, els rendi-
ments laborals seran sensibles als canvis en el clima econòmic (cf. blöndal, 
Field i Girouard, 2002). la desigualtat en els resultats educatius –en el 
nostre cas, les expectatives sobre la continuïtat en el sistema formatiu– es 
pot veure afectada pels canvis en el cicle econòmic si el grau de coneixe-
ment sobre les oportunitats laborals i els salaris no es troba distribuït de 
manera homogènia entre els diversos orígens socioeconòmics. concreta-
ment, les diferències haurien d’augmentar si els estudiants d’origen aco-
modat (i les famílies respectives) tenen expectatives poc sensibles –o, de fet, 
inelàstiques– en la mesura que són capaços de percebre la necessitat 
d’acumular dotacions més grans de capital humà en un context de compe-
tència creixent per llocs de treball escassos, o bé si poden estimar d’una 
manera més encertada els canvis en el cicle econòmic. aquest mecanisme, 
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al qual anomenem d’informació privilegiada, afecta el terme b de la nostra 
equació. amb la crisi econòmica, els beneficis percebuts de continuar en el 
sistema educatiu són més encertats (i pràcticament insensibles) entre els 
estudiants d’origen social alt.

Pel que fa a l’èxit educatiu dels fills, la crisi també pot tenir conseqüèn-
cies immediates al nivell micro si hi ha un efecte negatiu de la desocupa-
ció dels pares o de la pèrdua del poder adquisitiu associada, per exemple, 
a una reducció salarial. les decisions sobre la continuació dels estudis en 
part es troben condicionades pels recursos disponibles a la llar. els estu-
diants de famílies més desfavorides es podrien veure obligats a abando-
nar l’educació i tractar de trobar feina en una mesura més gran que no 
pas els fills de famílies acomodades. tot i que aquest factor renda hauria 
de funcionar en totes les circumstàncies, el seu efecte hauria de ser més 
intens durant les recessions a causa d’un efecte de composició. aquest 
mecanisme, al qual anomenarem efecte de la compensació per la pèrdua 
d’ingressos a la llar, pot fer augmentar les diferències en les expectatives 
segons la posició social. a la nostra equació, els costos de continuar en 
l’educació, c, augmenten desproporcionadament entre els estudiants 
més pobres.

No obstant això, podríem trobar també l’efecte oposat sobre la desigualtat 
social. l’augment de l’atur sovint està molt vinculat a la contracció dels 
sectors que requereixen poca qualificació, mentre que les feines qualifica-
des són més resistents a les crisis.(3) en aquest cas, les recessions podrien no 
reduir els incentius a abandonar l’educació en la mateixa mesura per a tots 
els alumnes, com argumentàvem en el primer grup d’hipòtesis. Si la pèrdua 
d’ocupació es concentra en els sectors amb poca qualificació i els alumnes 
d’origen socioeconòmic més baix assignen una utilitat més petita als títols 
educatius que no pas els alumnes més acomodats, com suggereix el model 
d’aversió relativa al risc, les sortides de l’ensenyament abans d’hora es po-
drien concentrar en el primer grup. la crisi, en incentivar la continuació 
de l’educació, podria ajudar paradoxalment aquests alumnes a evitar deci-
sions miops. com que no hi ha prou llocs de treball atractius que represen-

(3) Per exemple, en el període 2008-2011, la taxa de desocupació entre els adults amb baix nivell educatiu va 
augmentar 5 punts percentuals a la Unió europea. en canvi, la taxa corresponent per als adults amb un alt 
nivell educatiu va augmentar 1,5 punts percentuals.
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tin una alternativa real a l’educació per a aquests estudiants, una contrac-
ció econòmica augmentaria l’assoliment educatiu entre les famílies menys 
afavorides. en termes de l’equació que vertebra l’exposició de les hipòtesis, 
aquest efecte, al qual anomenarem efecte de la reducció d’alternatives a 
l’educació, ve captat pel terme c. en un context de crisis i d’oportunitats 
escasses en el mercat laboral per als fills de famílies humils, el cost d’o-
portunitat de continuar en l’educació minva i, per tant, augmenten les ex-
pectatives.

els estudiants configuren i actualitzen les creences sobre el seu futur educa-
tiu tenint en compte les notes que obtenen (breen, 1999). això reforça la 
desigualtat social si en els seus resultats acadèmics els estudiants de diferents 
orígens socials atribueixen un pes diferent a la capacitat innata i a l’esforç. 
així, els alumnes de posicions socials altes tendeixen a ser més conscients de 
la importància de l’esforç, mentre que els d’orígens més desfavorits atribuei-
xen més pes a la capacitat innata. les notes obtingudes condicionen la me-
sura en què els estudiants i les seves famílies estimen correctament les proba-
bilitats de tenir èxit en cada nivell educatiu. en el cas dels estudiants amb 
més bons resultats escolars, la probabilitat de tenir èxit és completa, pràcti-
cament equivalent a u. de manera anàloga, els estudiants amb pitjors resul-
tats també tenen força certesa que les seves probabilitats de superar amb èxit 
el nivell següent són molt escasses, pròximes a zero. en sentit invers, entre les 
famílies amb fills que tenen un rendiment escolar situat a la part mitjana de 
la distribució, resulta més complicat fer un càlcul precís. en altres paraules, 
poden no saber exactament quins són els requisits per superar la transició 
educativa següent i ser, en conseqüència, més sensibles a senyals externs 
(bernardi i cebolla-boado, 2014). Precisament entre aquests estudiants de 
rendiment mitjà esperem que una contracció econòmica sigui més determi-
nant. Mentre que en els períodes d’expansió es crea un clima positiu que va 
més enllà de la dimensió econòmica, els moments de crisi comporten una 
incertesa més gran (comissió europea, 2010). esperem, per tant, que els 
estudiants de rendiment mitjà es vegin més afectats per la crisi en la mesura 
que desapareix l’efecte dels vidres de color rosa que es produeix durant els 
cicles expansius.

el gràfic que presentem tot seguit resumeix les implicacions empíriques de 
les hipòtesis que hem plantejat.



les expectatIves de contInuïtat en el sIstema educatIu aBans de l’ensenyament postoBlIgatorI 77

gràfIc 3.1

Hipòtesis i implicacions empíriques

H1: hipòtesi sobre l’impacte 
del creixement econòmic en les 
expectatives condicionals.

Implicacions empíriques: la constant 
de la funció que vincula recursos/
educació dels pares es desplaça a 
conseqüència del creixement.
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H2: hipòtesi sobre l’impacte del 
creixement econòmic sobre la 
desigualtat en les expectatives 
econòmiques.

Implicacions empíriques: 
independentment del desplaçament 
de la constant, el pendent original de 
l’origen social com a predictor canvia 
amb el creixement econòmic.
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H3: hipòtesi sobre l’impacte del 
creixement econòmic en la desigualtat 
cognitiva.

Implicacions empíriques: les notes 
al centre de la distribució donen una 
informació menys clara a les famílies 
sobre el seu èxit potencial en el futur; 
és en aquest col·lectiu d’estudiants on 
el creixement tindrà efectes més forts.
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font: elaboració pròpia.

 3.3.  Recessió i reproducció de les desigualtats

la taula 3.1 resumeix les propietats de les variables utilitzades en aquest 
capítol. Hi veiem que la majoria d’estudiants són ambiciosos quant al 
seu futur educatiu. la puntuació mitjana en la variable dependent –les 
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expectatives educatives– és de 80. recordem que el màxim (un doctorat) 
de l’escala són 100 punts, i un títol universitari correspon a una puntua-
ció de 90. l’alt nivell de les expectatives també resulta obvi per compa-
ració al nivell d’educació més alt assolit entre els pares, que se situa en-
torn dels 60 punts. Una altra dada que cal remarcar és que els països 
inclosos en la mostra tenien una taxa anual de creixement del producte 
interior brut del 3% de mitjana, tot i que la variància en aquesta taxa 
era considerable, tant entre països com en els mateixos països, segons 
l’any.

taula 3.1

Descripció de les variables TIMSS

A) VAriAbles del niVell indiViduAl mItjana desv. típIca [95% Interval de 
confIança]

Variables contínues

expectatives  80,26 22,56  80,17  80,35

recursos educatius  60,44 31,02  60,30  60,58

recursos materials   0,23  0,94  0,23   0,24

puntuacions en matemàtiques 523,37 85,71 523,03 523,72

Variables dicotòmiques

dones  49,6%  0,50  49,4%  49,8%

autòctons  91,3%  0,28  91,2%  91,4%

b) VAriAbles del niVell de  pAísb mItjana desv. típIca mínIm màxIm

pIB per càpita (en milers) 31,81 8,89 15,25 53,59

creixement anual del pIB (%)  3,03 2,04 –0,70  9,84

a n = 235.022 observacions per imputació
b 65 observacions (corresponents a 24 països o regions en anys diversos).

la taula 3.2 de l’apèndix estadístic d’aquest capítol presenta els resultats 
de l’anàlisi multivariable. al model 1 s’estima l’efecte del creixement 
econòmic sobre la constant de la regressió (el nivell de les expectatives), 
controlant per l’efecte de les variables rellevants. el rendiment escolar pre-
vi, mesurat a partir de les notes en matemàtiques, es descompon en cinc 
variables dicotòmiques. cadascuna representa una cinquena part de la 
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distribució de les notes, i a les anàlisis el primer quintil (el 20% dels alum-
nes amb les puntuacions més baixes) és la categoria de referència. Hi in-
cloem dos controls, el sexe (la categoria de referència és ser home) i l’estatus 
migratori de l’estudiant. els recursos de la família s’incorporen a l’anàlisi 
mitjançant dos indicadors: el nivell d’educació més alt del pare o la mare 
(recursos educatius) i el benestar material de la llar (recursos econòmics). 
el context econòmic específic de cada país ve representat per dues varia-
bles: d’una banda, la riquesa del país, mesurada a través del PIb per càpi-
ta, en milers, i, de l’altra, els canvis entre parells d’anys/enquestes en la ri-
quesa, mesurats a partir del canvi anual en el PIb (tant si és positiu com 
negatiu) expressat en percentatge.

els nostres coeficients del model 1 mostren que una posició més alta en 
la distribució de notes es relaciona amb valors més grans en la variable 
d’expectatives respecte a l’educació. els efectes de les variables de con-
trol se situen en la línia del que apuntaven altres estudis: les dones tenen 
expectatives menors, mentre que els homes i els nens immigrants són més 
optimistes o més ambiciosos que no pas els fills de pares autòctons, la 
qual cosa coincideix amb la predicció que s’estila en estudis europeus o 
nord-americans (Kao i tienda, 1995). els dos indicadors de recursos fa-
miliars tenen també l’efecte previst, amb més recursos dels dos tipus que 
generen expectatives més altes. a més a més, una taxa de creixement del 
PIb més elevada s’associa amb expectatives educatives igualment més 
altes: si en un any el PIb augmenta cinc punts percentuals, les expectati-
ves educatives dels estudiants augmenten uns sis punts. Fins i tot després 
de controlar pel nivell de riquesa dels països, una economia en expansió 
dóna lloc a expectatives més altes. Per tant, podem afirmar que les crisis 
econòmiques es relacionen amb aspiracions menors, probablement a 
conseqüència de la pèrdua de poder adquisitiu o del fet que l’educació 
esdevé més costosa.

Un cop confirmat que el context econòmic afecta les expectatives mitja-
nes de tots els estudiants, el nostre interès passa ara de la constant de 
l’equació de regressió al pendent de l’origen social sobre les expectatives. 
Per analitzar en quina mesura el creixement econòmic afecta la manera 
en què les variables sobre l’origen social «produeixen» desigualtat, intro-
duïm al model 2 un efecte interactiu entre tots dos tipus de recursos, 
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educatius i econòmics, respectivament, i els canvis en el PIb. els resultats 
suggereixen, en primer lloc, que els dos tipus de recursos tenen un efecte 
semblant, i que aquest efecte és negatiu. això vol dir que una economia 
en expansió afebleix l’efecte principal dels recursos educatius de la famí-
lia (0,228) i dels recursos econòmics (1,913) en  0,014 i -0,154, respectiva-
ment. Per tant, quan l’economia creix, els recursos familiars perden pes 
a l’hora d’explicar les expectatives davant l’educació. en canvi, quan 
l’economia es contreu, l’origen social esdevé un factor més decisiu per a 
les aspiracions dels estudiants, de manera que la desigualtat es veu refor-
çada. tot i que en general els recursos de les famílies –educatius o mate-
rials– tenen un efecte positiu en les expectatives, aquesta relació s’afebleix 
en temps d’expansió econòmica. I al contrari, quan les taxes de creixe-
ment cauen, la privació material o cultural afecta les aspiracions en una 
mesura més gran.

centrem ara l’atenció en l’impacte dels canvis en el cicle econòmic sobre 
allò que es pot concebre com un tipus addicional de desigualtat, l’origen 
de la qual està en el rendiment escolar previ dels alumnes. ens referim a 
la desigualtat basada en les capacitats cognitives, que implica una altra 
font potencial de desigualtat. la nostra darrera hipòtesi suggeria que, 
mentre que resulta menys probable que les expectatives dels pitjors i els 
millors estudiants es vegin influïdes pels canvis en el cicle econòmic, els 
estudiants de rendiment mitjà, com que tenen probabilitats d’èxit més 
subjectes a la incertesa, serien més sensibles als canvis de cicle. empírica-
ment, esperaríem una relació curvilínia (en forma de U invertida) en 
l’efecte interactiu entre el creixement econòmic i les notes. els resultats 
de la nostra estimació (basada en una sèrie d’interaccions entre el creixe-
ment i les puntuacions en matemàtiques i que es mostren al gràfic 3.2) 
donen suport a aquest plantejament teòric: l’impacte del creixement en 
el PIb troba el seu nivell més alt en els trams mitjans de la distribució de 
notes, concretament en els quintils segon (0,378) i tercer (0,252). el grà-
fic il·lustra l’efecte marginal d’una disminució de 5 punts percentuals en 
el PIb sobre les expectatives educatives dels cinc grups d’alumnes creats 
segons el seu rendiment escolar (quintils). també s’hi aprecia que una 
economia en contracció té com a resultat unes expectatives menors (to-
tes les barres presenten el signe negatiu), independentment de les notes 
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obtingudes. així i tot, la disminució de les expectatives és marginalment 
més gran entre els estudiants que es troben a la part mitjana de la distri-
bució, especialment al segon quintil. Podem concloure, a partir d’aquests 
darrers resultats, que la desigualtat basada en diferències cognitives aug-
menta durant els cicles recessius i minva en els expansius.

gràfIc 3.2

Efecte d’un decreixement del PIB de 5 punts percentuals sobre les 
expectatives educatives per a alumnes amb diversos nivells  
de rendiment
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nota: estimat a partir del model 3 de la taula 3.1.

els nostres resultats, doncs, confirmen la forma de U invertida en la inte-
racció entre el creixement i les notes. el creixement econòmic empeny a 
l’alça les expectatives dels infants amb rendiments mitjans, mentre que 
els estudiants amb les notes pitjors i millors romanen relativament inal-
terats. l’efecte dels vidres de color rosa, per tant, sembla que es restrin-
geix als estudiants amb menys certesa sobre les seves probabilitats de 
coronar amb èxit la seva transició educativa. a més a més, com que la 
interacció és notablement més forta en el segon quintil que no pas en el 
quart, el creixement tindria un efecte igualador sobre les expectatives 
educatives. 
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Finalment, mirem d’entendre l’impacte dels canvis macroeconòmics en 
els tres tipus de desigualtat (mesurada per la capacitat cognitiva, els re-
cursos educatius de la família i els recursos econòmics). Per a això afe-
gim una interacció de tres nivells entre les notes obtingudes, tots dos in-
dicadors de l’origen social i el creixement anual del PIb. com que la 
interpretació d’aquesta mena d’interaccions no és evident a partir dels 
coeficients, presentem només els efectes marginals del canvi econòmic 
que són més centrals per posar a prova el nostre argument, és a dir, per a 
estudiants en els diferents trams de la distribució de les notes amb nivells 
alts i baixos d’educació dels pares (gràfic 3.2) i de recursos materials 
(gràfic 3.3).(4)

Un cop establert l’efecte igualador del creixement econòmic pel que fa als 
recursos econòmics i educatius (model 2) i a les capacitats cognitives (mo-
del 3), el nostre objectiu és comprovar si la desigualtat associada a una 
contracció de l’economia es concentra especialment entre els fills de les 
famílies amb menys disponibilitat de recursos, especialment si es troben a 
la part mitjana de la distribució de les notes. a tall il·lustratiu, el gràfic 3.2 
mostra l’efecte marginal d’una caiguda de 5 punts percentuals en el creixe-
ment anual del PIb. es va poder observar una caiguda d’aquesta magni-
tud, per exemple, a Singapur entre el 2007 i el 2011 (vegeu el gràfic a.5 de 
l’apèndix a).

Per a cada quintil de la distribució dels resultats escolars (quintils de l’1 
al 5: Q1 és el 20% d’alumnes amb les notes més baixes i Q5 el 20% que 
tenen les millors notes), apreciem una diferència entre els infants de les 
famílies amb més i menys recursos econòmics (anomenem aquestes fa-
mílies «pobres» i «no pobres»). d’una banda, en comparar la mida de les 
barres «pobra» i «no pobra» dins de cada quintil obtenim informació 
sobre l’impacte d’una recessió depenent dels recursos econòmics de la 
llar. d’altra banda, quan comparem les barres entre els cinc quintils, 
apreciem l’efecte d’aquest canvi macroeconòmic en grups d’estudiants 
amb diferent èxit acadèmic. 

(4) els resultats d’aquesta darrera regressió no es mostren detalladament, però estan disponibles per als 
lectors que hi estiguin interessats.
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gràfIc 3.3

Efecte d’un decreixement del PIB en 5 punts percentuals sobre les 
expectatives educatives, segons els resultats acadèmics dels alumnes 
i els recursos materials de la llar
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font: elaboració pròpia.

els resultats del gràfic 3.3 confirmen que, davant d’una caiguda hipotètica 
del PIb com la que il·lustrem, els estudiants amb més èxit (els que es tro-
ben als quintils quart i cinquè) es comporten de manera idèntica, indepen-
dentment dels recursos materials de les seves famílies. altrament dit, no hi 
ha pràcticament diferència en l’impacte de la crisi entre els alumnes de 
famílies més i menys riques quan els estudiants tenen un rendiment alt. al 
contrari, l’efecte de la crisi és molt més marcat entre els fills de les famílies 
pobres quan el seu rendiment no és tan bo. com esperàvem, la crisi impac-
ta amb més força en les expectatives dels estudiants de la part mitjana de 
la distribució.

Finalment, repliquem la mateixa anàlisi usant en aquest cas els recursos 
educatius de les famílies com a indicador del seu origen socioeconòmic 
familiar. el gràfic 3.4 il·lustra l’efecte marginal que tindria una disminució 
de 5 punts percentuals del PIb sobre els estudiants les famílies dels quals 
tenen molts i pocs recursos educatius i per als cinc nivells de rendiment 
escolar ja coneguts.
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gràfIc 3.4

Efecte d’un decreixement del PIB de 5 punts percentuals sobre les 
expectatives educatives, segons els resultats acadèmics dels alumnes 
i els recursos educatius de la llar
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en aquest cas, els resultats són diferents dels que acabem de resumir res-
pecte al gràfic 3.3. l’efecte de la crisi és considerablement més perjudi-
cial per a les expectatives dels fills de pares amb poc nivell formatiu en els 
cinc quintils de rendiment, és a dir, independentment de com de brillants 
siguin els alumnes (cal remarcar la distància entre les dues barres per a 
cada quintil). a més a més, si ens fixem en el grup d’infants amb pares 
menys formats, l’efecte negatiu de la crisi és més gran entre els estudiants 
que es troben en el rang mitjà de la distribució de les notes (Q2 a Q4). 
encara que la contracció de l’economia afecta també les expectatives 
dels fills de famílies amb més nivells educatius, les notes dels alumnes 
semblen menys rellevants. és interessant remarcar que, si bé els recursos 
econòmics són quasi irrellevants per explicar l’efecte negatiu de la crisi 
sobre les expectatives dels millors estudiants, els recursos educatius sem-
bla que protegeixen els estudiants de tots els nivells de rendiment acadè-
mic.
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 3.4. Conclusions: crisi i pessimisme

els estudis comparats relatius als efectes de factors al nivell macro sobre 
les trajectòries educatives s’han centrat sobretot en l’anàlisi dels dissenys 
institucionals com a factor explicatiu principal. l’anàlisi que presentem 
en aquest capítol contribueix al que consideren els estudis esmentats, en 
centrar-se en el paper del context econòmic general sobre la formulació 
d’expectatives de continuació dels estudis en els alumnes que es troben al 
final del cicle obligatori.

les nostres anàlisis confirmen que el creixement econòmic té un efecte 
doble sobre les expectatives dels alumnes. en períodes de creixement, els 
estudiants tendeixen a ser més ambiciosos o més optimistes pel que fa al 
seu futur educatiu. l’efecte renda té més pes que l’efecte substitució, a 
priori possible, de manera que les expectatives mitjanes es veuen reduï-
des davant d’una contracció macroeconòmica. al marge d’aquest efecte 
sobre el nivell mitjà d’expectatives, pensem que el capítol demostra que 
la crisi té també un efecte en la desigualtat de les expectatives segons 
l’origen social de les famílies. les crisis fan que l’efecte de l’origen sobre 
les expectatives es reforci. aquest resultat és important i és coherent 
amb l’anomenat efecte de la informació privilegiada, explicat detallada-
ment en formular les nostres hipòtesis. Mentre que els fills de famílies 
acomodades entenen la importància creixent de l’educació en temps de 
crisi i prolonguen els seus estudis, els fills de famílies amb menys recur-
sos no sembla que percebin del tot que un mercat laboral en temps de 
crisi ofereix poques oportunitats als estudiants que abandonen el siste-
ma educatiu abans d’hora. d’aquesta manera, les recessions no només 
eixamplen la desigualtat social a curt termini, ja que reforcen el pes de 
l’origen socioeconòmic en l’èxit educatiu dels estudiants menys afavo-
rits, sinó que també poden tenir efecte sobre les oportunitats vitals dels 
individus a mitjà i a llarg termini. els nostres resultats descarten total-
ment un possible efecte igualador de la crisi. Pel que fa a les desigualtats 
basades en les capacitats cognitives, l’anàlisi confirma que els estudiants 
de rendiment mitjà, en tenir més incerteses sobre les seves possibilitats 
d’èxit en nivells educatius successius, estan exposats amb més intensitat 
a les recessions. Mentre que els recursos materials de la família són irre-
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llevants per explicar canvis en les expectatives entre els estudiants de més 
rendiment, els recursos educatius dels pares, per la seva banda, sembla 
que funcionen com una assegurança per a tots els estudiants, indepen-
dentment del seu nivell de rendiment.
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 4.1.  Introducció

a diferència del que passa en altres àrees d’interès sociològic, la sociologia 
de l’educació ha demostrat un compromís ferm amb l’objectiu de trobar 
els mecanismes causals subjacents a la transmissió del desavantatge educa-
tiu entre generacions, concretament entre pares i fills. als capítols ante-
riors hem descrit de quina manera alguns factors –l’accés al sistema edu-
catiu els primers anys, els efectes de l’escola en l’educació primària i 
secundària o el context econòmic– influeixen sobre diversos resultats edu-
catius, com ara les competències o els coneixements curriculars, o bé sobre 
la formulació de les expectatives dels estudiants respecte a la seva trajec-
tòria acadèmica. Hem contribuït, doncs, a desmentir els principis de la 
teoria de la modernització, segons la qual la relació entre l’origen social i 
el rendiment educatiu, d’una banda, i entre el rendiment educatiu i el destí 
social, de l’altra, s’afebliria enormement o fins i tot desapareixeria en les 
economies avançades a mesura que la meritocràcia esdevingués el principi 
organitzador dels sistemes educatius. 

com és ben sabut, en realitat això no ha estat pas així, o si més no, no ha 
estat així en la mesura que s’esperava a la dècada dels seixanta. a conse-
qüència de tot plegat, els sociòlegs han replantejat la teoria de classes i el 
seu impacte en el progrés educatiu i han establert cinc grans blocs 
d’explicacions: 1) les basades en la privació cultural o l’hàbitus de les 
classes mitjanes i altes (bourdieu i Passeron, 1977); 2) les que incideixen 
en la importància sistemàtica de l’avantatge material (raftery i Hout, 
1993; lucas, 2001); 3) les que utilitzen les preferències per l’educació 
com a variables explicatives exògenes determinants del rendiment (Gam-

 IV. Les competències adquirides a  
la universitat i la formació dels  
mestres i professors a Espanya.  
Quina importància hi tenen les 
diferents facultats?
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betta, 1987; Murphy, 1990); 4) les que diferencien entre l’efecte de les li-
mitacions en les capacitats d’aprenentatge i els càlculs de costos i benefi-
cis que cada individu duu a terme quan afronta les transicions educatives 
(boudon, 1974), i 5) finalment, les que analitzen l’impacte de les configu-
racions institucionals dels sistemes educatius i, especialment, la selecció 
de l’alumnat, decidida pels centres, i el seu efecte sobre l’aprenentatge. al 
capítol segon hem parlat detalladament dels anomenats efectes de 
l’escola en l’educació obligatòria (nivells de primària i secundària). en 
aquest capítol reflexionarem sobre la importància d’aquests efectes en 
l’educació terciària, un nivell de formació que rarament ha estat estudiat 
fins ara des d’aquesta perspectiva. l’objectiu d’aquest quart capítol és 
doble. d’una banda, mirem de quantificar la contribució de les facultats 
i escoles universitàries als coneixements que els individus adquireixen en 
la seva formació universitària. de l’altra, ens proposem reflexionar sobre 
la qüestió crucial de la selecció dels professors que, un cop han acabat el 
grau de magisteri, esdevindran mestres o professors en l’educació obliga-
tòria.

la recerca sobre els estudiants universitaris ha tendit a centrar-se en 
l’avaluació subjectiva de la seva experiència formativa. No obstant això, 
alguns treballs que han intentat validar la importància del seu record 
han conclòs que els estudiants universitaris no són capaços d’avaluar 
amb el realisme necessari l’impacte de les seves experiències durant el 
període de formació universitària sobre el seu aprenentatge (Porter, 
2011; browman, 2011). Passa una cosa semblant amb les percepcions 
sobre la utilitat de la seva carrera en el mercat de treball, a les quals els 
manca el punt de referència. la recerca empírica sobre l’assoliment me-
surat a través dels coneixements individuals dels estudiants en l’educació 
terciària és més aviat escassa. Malgrat que la lògica de l’avaluació del 
sistema educatiu es va acceptant de mica en mica en tots els seus trams, 
la immensa majoria de les fonts de dades disponibles per a l’estudi de la 
diferenciació dels resultats i l’estratificació dels centres d’aprenentatge 
té com a marc mostral les fases obligatòries de la trajectòria educativa, 
a fi  d’identificar els mecanismes que expliquen l’elevada propensió al 
fracàs escolar dels individus menys avantatjats. la universitat, però, 
sembla aliena a aquesta lògica. tenint en compte l’obligatorietat de 
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bona part de l’educació secundària a les economies avançades, els estu-
dis desenvolupats per l’ocde (com ara PISa) o per la Iea (tIMSS o 
PIrlS) han elaborat mesures comparables de les competències al final 
d’aquest període. d’alguna manera és raonable que hagi estat així. No 
obstant això, com que el fet de completar o no amb èxit els estudis uni-
versitaris és un dels determinants més importants de les trajectòries vi-
tals dels individus a les economies avançades, l’estudi dels diferencials 
en l’accés, la probabilitat de graduar-se i les competències que els estu-
diants universitaris adquireixen, hauria de constituir un objecte d’anàlisi 
molt més freqüent en els estudis empírics. en aquest capítol ens plante-
gem d’analitzar les competències dels aspirants a esdevenir professors i 
mestres a espanya.

 4.2.  Determinants dels efectes del centre en la universitat  
espanyola

Qualsevol coneixedor mitjà del sistema d’educació terciària a espanya re-
coneix fàcilment que es tracta d’un sistema poc estratificat. amb aquest 
qualificatiu volem dir que, quan un estudiant s’ha de matricular a la uni-
versitat per fer-hi estudis superiors, pot resultar complicat saber quina és 
la millor elecció de facultat entre les opcions que se li ofereixen. en termes 
generals, els sistemes educatius que s’organitzen d’acord amb un principi 
comprensiu a les fases obligatòries, tenen sistemes universitaris altament 
diversificats. en altres paraules, quan les trajectòries dels estudiants que 
arriben a la universitat no han estat diferenciades abans, la mateixa univer-
sitat ajuda els més capaços (o els qui tenen més avantatges a causa de 
l’origen social) a diferenciar-se de la resta accedint al centre d’ensenyament 
més prestigiós. a espanya, tot i haver tingut un sistema comprensiu –mal-
grat l’existència de la formació professional, durant anys ha estat una op-
ció minoritària (Homs, 2008)–, el sistema d’educació superior amb prou 
feines està estratificat horitzontalment. l’objectiu d’aquest capítol és com-
provar la validesa d’aquesta afirmació utilitzant com a variable dependent 
les competències dels estudiants universitaris. Per diversos motius, hau-
ríem d’esperar que a espanya els efectes del centre universitari on s’estudia 
no fossin gaire importants per a l’aprenentatge. en aquest apartat enume-
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rem alguns aspectes que, al nostre parer, poden resultar determinants per 
entendre aquesta hipòtesi de treball.

en primer lloc, hi ha una important selecció positiva dels estudiants un 
cop acabat el segment de l’educació obligatòria (bernardi, 2012). espa-
nya ocupa una de les pitjors posicions pel que fa a fracàs escolar en el 
conjunt de l’ocde. això vol dir que bona part de la selecció es produeix 
precisament durant l’educació obligatòria i no quan acaba aquest perío-
de. altrament dit, esperem trobar efectes de l’escola molt més decisius en 
l’educació secundària –com els que hem mostrat al capítol segon– que 
no pas a les anàlisis que presentarem tot seguit sobre l’impacte de les 
facultats en l’aprenentatge dels estudiants universitaris. aquesta hipòte-
si sorgeix perquè la diferenciació de les institucions educatives és un dels 
elements clau que alguns sociòlegs de l’educació han identificat com a 
determinants per a la reproducció de l’avantatge social. la coneguda 
hipòtesi de la desigualtat efectivament mantinguda (Effectively Maintained 
Inequality; lucas, 2001 i 2009) explica per què l’elecció d’institucions més 
prestigioses és decisiva per entendre els processos de transmissió de la 
desigualtat entre generacions en els trams en què el sistema educatiu s’ha 
democratitzat fins al punt de fer de l’accés un dret universal. com que el 
moment més selectiu del sistema educatiu espanyol és el final de l’educació 
secundària, resulta raonable esperar que la universitat espanyola presen-
ti menys efectes del centre que els que coneixem per a etapes anteriors.

Més enllà de la validesa d’aquesta posició teòrica, dins les característi-
ques generals del sistema universitari espanyol hi ha dos motius fona-
mentals pels quals podríem esperar que els efectes del centre no fossin 
gaire importants. en primer lloc, la dimensió dels efectes de les facultats 
a espanya està determinada per l’escassa capacitat per seleccionar els 
estudiants en funció dels mèrits previs. les facultats, a més a més, tenen 
un control feble sobre el nombre total de places disponibles per a estu-
diants de formació docent (no hi ha límits o quotes sobre el nombre dels 
futurs professors que s’hi poden matricular). Per al grup estudiat aquí –els 
estudiants de magisteri–, és remarcable que tampoc no exigeixen una 
formació addicional en matemàtiques, ni tan sols als estudiants que aspi-
ren a ensenyar aquesta matèria (tatto et al., 2012: 41, 44). d’altra banda, 
espanya, com altres països europeus que van participar en l’anomenat 
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procés de bolonya auspiciat per la Unió europea per promoure la con-
vergència dels diversos sistemes nacionals d’educació universitària del 
continent, té una agència nacional responsable de l’avaluació i acredita-
ció de les institucions dedicades a l’educació superior (agència Nacional 
d’avaluació de la Qualitat i acreditació o aNeca). No obstant això, 
encara que l’existència de l’aNeca ha donat forma a la majoria de pro-
cessos que se segueixen en la universitat espanyola actualment, no ha 
tingut gaire impacte en l’avaluació dels programes de formació dels fu-
turs mestres. l’aNeca s’ha limitat a acreditar els programes de forma-
ció proposats, però no ha ofert cap informació que permetés jerarquit-
zar-los segons la seva qualitat o valorar-los per la seva competitivitat. 
aquest mal no afecta tan sols a les facultats i escoles de formació del 
professorat, sinó al conjunt dels estudis universitaris del país. en altres 
paraules, a espanya resulta complicat discriminar entre centres universi-
taris sobre la base de la qualitat dels seus docents, del seu pla de forma-
ció o de l’èxit laboral dels graduats, la qual cosa podria tenir com a con-
seqüència indirecta (mitjançant l’eliminació dels efectes de l’autoselecció) 
una diferenciació més reduïda dels efectes de la facultat o del centre en 
què els estudiants es matriculen sobre l’aprenentatge seguit (tatto et al., 
2012: 46-47).

l’única característica del sistema educatiu espanyol que podria suggerir 
un alt grau d’estratificació és l’elevada taxa de participació en l’educació 
terciària. a diferència del que passa en altres països europeus (l’exemple 
més extrem continua sent alemanya), on l’accés a la universitat és molt 
més limitat, a espanya quasi la meitat de cada cohort arriba a cursar 
estudis universitaris. en teoria és més probable que es produeixi una di-
ferenciació dins el conjunt dels estudiants universitaris quan un alt per-
centatge arriba a aquest nivell d’estudis que no pas si el grup s’ha vist 
altament seleccionat en un moment anterior. Mitjançant l’anàlisi de les 
dades comprovarem quin dels diversos mecanismes preval a la pràctica.

Una part minoritària de la sociologia de l’educació, molt vinculada a la 
recerca sobre polítiques públiques i política científica, ha estudiat amb 
una certa profunditat les condicions necessàries per a la diversificació 
dels sistemes universitaris (Noelke et al., 2012 presenten una revisió dels 
arguments més importants). entre països, l’expansió educativa que ha 
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democratitzat l’accés a l’educació superior ha significat una diferencia-
ció cada vegada més gran entre els centres d’aprenentatge de més i menys 
prestigi. aquest procés ha tingut lloc més clarament als països anglo-
saxons (només cal esmentar el cas de les selectes universitats de la Ivy 
league als estats Units), mentre que la majoria de polítiques adoptades 
als països de l’europa continental s’han adreçat fonamentalment a aug-
mentar les taxes d’accés. al regne Unit, per exemple, s’ha instituciona-
litzat una important distinció entre les universitats creades durant els 
anys noranta i les de més tradició, una frontera que obre una diferència 
important en el prestigi que comporta estudiar en unes o altres. al seu 
torn, aquesta distinció s’entrecreua amb la diferència entre les universi-
tats que han adoptat organitzacions intensives per a la recerca i les que 
no ho han fet. Segons s’ha pogut comprovar, el fet d’assistir a una uni-
versitat d’aquests dos tipus té un efecte significatiu en la trajectòria labo-
ral a mitjà i a llarg termini (bratti et al., 2004; Power i Whitty, 2008), al-
hora que l’accés a les institucions més prestigioses es veu estratificat en 
gran manera per l’origen socioeconòmic i ètnic de les famílies (zimdars 
et al., 2009; boliver, 2011). S’han desenvolupat processos semblants als 
estats Units, on l’evidència més sòlida de què es disposa suggereix que la 
desigualtat en l’accés a les universitats més selectives en funció de carac-
terístiques familiars adscriptives ha augmentant durant els darrers 
temps. encara més, l’accés s’ha complicat per als estudiants de condició 
socioeconòmica més baixa (astin i oseguera, 2004; Sigal, 2009), com 
també entre els de raça no blanca i grups ètnics minoritaris (Hu i St. 
John, 2001). a diferència del que passa al regne Unit, en canvi, sembla 
que l’evidència suggereix que el fet d’assistir a les universitats més presti-
gioses té un menor impacte directe en els resultats laborals dels estu-
diants (Noelke, et al., 2012; brand i Xie, 2010).

en aquest punt és necessari considerar les causes que augmenten la diver-
sificació dels sistemes universitaris (vegeu una sistematització dels argu-
ments més acceptats a Van Vught, 2007). entre les explicacions més con-
vincents destaca la uniformitat de les condicions organitzatives de les 
universitats, la qual cosa inclou de manera molt especial l’accés al finança-
ment i altres recursos i la influència de normes acadèmiques i valors asso-
ciats a la recerca científica.
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l’escassetat de mitjans exposa les organitzacions en general a una compe-
tició més intensa per assolir un estatus acceptable i, en alguns casos, fins i 
tot per la supervivència. aquest ha estat el cas tant del regne Unit com 
dels estats Units, on les universitats estan habituades a promoure cam-
panyes per atreure el finançament de fonts d’origen i naturalesa molt di-
versos (Sigal, 2009). a espanya, en canvi, el nombre d’universitats públi-
ques –que reben el 89,2% dels estudiants de tercer cicle (dades de l’INe per 
al curs 2008-2009)– no ha parat de créixer des dels anys setanta per satisfer 
la demanda d’educació terciària local i, en molts casos, les necessitats de la 
política autonòmica. aquesta dada pot resultar aclaridora: a les 17 comu-
nitats autònomes espanyoles hi ha 74 universitats públiques. Només ara-
gó, Navarra i el País basc en tenen només una. el volum d’universitats 
públiques no és l’únic factor que ha configurat els efectes de les facultats a 
espanya. la velocitat d’aquesta expansió també podria ser un d’aquests 
factors, ja que en línies generals es va concentrar en el període 1982-2004, 
quan el nombre d’universitats públiques va passar de 33 a 70. al final 
d’aquests anys es van començar a expandir les universitats de titularitat 
privada. tot aquest procés ha estat més vinculat a la descentralització terri-
torial de l’estat que no pas a una veritable reflexió sobre les necessitats 
docents i científiques, i això ha fet que l’accés als recursos rellevants per al 
sistema universitari estigués més o menys garantit per a totes les institu-
cions. Per tant, el nivell de competició entre les universitats públiques es-
panyoles ha estat nul o, a tot estirar, ben escàs.

l’expansió universitària que va viure espanya durant vint anys i escaig es 
va fer de manera una mica irreflexiva també pel que fa a l’organització de 
les noves universitats. Podríem dir que mentre que el sistema universitari 
europeu en aquells anys va començar a convergir cap als estàndards que 
marcaven les més prestigioses universitats nord-americanes, a espanya el 
procés va ser aliè a aquesta tendència. la velocitat a la qual s’ha produït 
aquesta aproximació de la universitat europea a la nord-americana ha va-
riat segons els països. Per exemple, els països més petits i amb idiomes 
minoritaris van ser els primers a adoptar l’anglès com a llengua pròpia de 
la recerca. aquest procés encara no s’ha completat als països més grans, 
entre els quals hi ha alemanya, França, Itàlia i espanya. en aquest punt, 
doncs, el procés d’internacionalització de la universitat està avançant més 
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lentament. això es pot confirmar amb alguns indicadors, com ara el per-
centatge de docents que fan estades als estats Units (borghans i cörvers, 
2009). l’elecció d’aquest país com a destinació no és gens arbitrària per a 
aquest indicador. els rànquings internacionals de les millors universitats 
del món reconeixen la posició de set centres nord-americans entre els deu 
primers. cap universitat espanyola no figura en la classificació de les 150 
primeres universitats del món.(1)

Més enllà d’aquests trets generals del sistema espanyol d’educació supe-
rior, hi ha algunes característiques pròpies de la formació del professorat 
que, a diferència del que passa en altres carreres, podrien contribuir a re-
duir la importància dels efectes de la facultat. bona part dels estudiants 
que assisteixen a les escoles universitàries i facultats de formació del pro-
fessorat aspiren a obtenir un lloc de treball públic que vertebri la seva car-
rera fins al final de la seva vida activa. els professors que aconsegueixen 
incorporar-se al sistema públic d’ensenyament desenvolupen la seva vida 
professional en un entorn ben organitzat en el qual la promoció depèn, en 
gran manera, tot i que no exclusivament, de l’antiguitat en el mateix siste-
ma. aquest sistema és dual i conviu amb el de les escoles privades. Per a 
aquest segon segment del mercat laboral dels professors de primària i se-
cundària, les perspectives d’estabilitat i promoció són més incertes i es des-
envolupen en un context de mercat. així i tot, les preferències dels estu-
diants de magisteri a espanya s’inclinen clarament cap a l’ocupació 
pública. Per això hi ha més igualtat en les condicions esperades d’una feina 
futura que no pas en les dels estudiants de països en els quals les carreres 
professionals dels docents són més incertes (tatto et al., 2012: 39). 
d’alguna manera, aquesta homogeneïtat de les aspiracions també podria 
contribuir a la manca de diferenciació entre centres d’educació superior 
dels futurs mestres a espanya.

(1) World University rankings 2011-2012 de thomson reuters (the times Higher education World Uni-
versity rankings).
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 4.3. Els resultats segons les facultats: realment són diferents?

les dades tedS-M 2009 (Teacher Education Study in Mathematics) reco-
llides per la Iea (International association for the evaluation of educa-
tional achievement) per a 17 països del món, entre els quals espanya, 
permeten d’avaluar el coneixement dels estudiants universitaris espanyols 
de magisteri en dues matèries: matemàtiques i pedagogia de les matemàti-
ques.(2) la variable dependent en aquest capítol quart serà la puntuació 
que els estudiants obtenen en aquestes disciplines. la primera d’aquestes 
dues matèries no és part del currículum que segueixen els futurs professors 
de primària, mentre que la segona és una de les matèries troncals del pla 
d’estudi i, per tant, un entorn òptim per estudiar l’impacte de l’assistència 
a una o altra facultat en l’aprenentatge. els gràfics 4.1 i 4.2 descriuen les 
diferències entre els estudiants dins de cada centre (44 facultats o escoles 
universitàries) que forma part de la mostra espanyola (representada pels 
punts verticals) i entre els mateixos centres (descrita per la línia gruixuda). 
en cap d’aquests casos s’observen grans diferències en la puntuació mitja-
na aconseguida pels estudiants, independentment de la universitat en què 
estudien. aquesta mitjana de les facultats és el resultat d’un cert grau de 
dispersió interna. així i tot, la majoria de casos se situen en un interval de 
400 i 600 punts (dins un rang total de 0-800). S’aprecia una dispersió més 
gran en la distribució de les puntuacions en pedagogia que no pas en la de 
matemàtiques.

aquesta evidència confirma, amb caràcter preliminar, l’expectativa que un 
sistema d’educació superior com l’espanyol no és gaire diversificat (poc 
estratificat horitzontalment) i, per tant, per dir-ho d’alguna manera, resul-
ta indiferent en quina facultat s’estudia per predir el coneixement dels es-
tudiants en qualsevol de les dues matèries.

les dades tedS-M ofereixen algunes variables sobre la trajectòria ante-
rior dels estudiants i el seu origen familiar que permeten d’explicar, si 
més no en part, els seus resultats. N’hem seleccionat dos factors explica-
tius. el primer són les notes en l’educació secundària, que proporcionen 

(2) Vegeu l’apèndix a per tenir més detalls d’aquestes dades i de les variables utilitzades, i l’apèndix b per a 
una descripció de les tècniques d’estimació utilitzades per a les anàlisis presentades en aquest capítol.
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gràfIc 4.1

Notes en matemàtiques: descripció de la distribució entre facultats  
i dins de les facultats
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font: elaboració pròpia a partir de la mostra tedsm 2009, espanya.

gràfIc 4.2

Notes en pedagogia de les matemàtiques: descripció de la distribució 
entre facultats i dins de les facultats

800

600

400

200

0

 mitjana de la facultat       • puntuacions individuals

cada recta descriu la realitat de cadascuna de les facultats incloses en la mostra espanyola.  
l’estimació s’ha fet de manera independent utilitzant regressions lineals per mqo.  
font: elaboració pròpia a partir de la mostra tedsm 2009, espanya.
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una manera relativament eficaç de controlar per l’heterogeneïtat residual 
que pugui continuar existint en l’educació superior, fins i tot malgrat la 
selecció positiva que s’ha produït en secundària. el nostre indicador és 
tan sols una aproximació, ja que es tracta d’una avaluació recordada pels 
mateixos alumnes del nivell que tenien les seves notes utilitzant com a 
referència genèrica les qualificacions obtingudes pels seus companys de 
classe al final de la secundària (el rang de valors de les respostes es troba 
entre 1 –molt per damunt de la mitjana– i 5 –molt per sota de la mitja-
na–). el segon indicador, relatiu a l’origen familiar, és l’educació dels 
pares recodificada en set nivells segons la classificació estàndard interna-
cional ISced, que pren com a valor de la llar el més alt, tant si és el del 
pare com el de la mare. 

Per a cadascun d’aquests indicadors, el gràfic 4.3 ofereix dos gràfics, el 
primer per a les notes en matemàtiques i el segon en pedagogia de les ma-
temàtiques. els quatre panells del gràfic demostren l’absència de grans 
variacions en l’impacte que les notes a secundària i l’educació dels pares 
tenen com a determinants del coneixement en les matèries seleccionades 
per a diferents facultats. encara que les diferències entre centres no són 
gaire importants, les més grans es produeixen en els estudiants que ocu-
pen posicions més extremes en el rang de les variables independents, és a 
dir, entre els fills de pares amb més i menys formació i entre els estudiants 
que tenien un rendiment més distant respecte a la mitjana de la seva clas-
se a secundària.

Per produir una estimació més fiable de les diferències entre centres, i 
com havíem fet al capítol 2, cal estimar conjuntament els efectes del 
centre per mitjà de models amb dos nivells, un per als efectes individuals 
i l’altre per a les facultats. de cada matèria, les taules 4.1 i 4.2 de 
l’apèndix estadístic d’aquest capítol presenten una sèrie de models que 
calculen els efectes de la facultat en diferents especificacions. la poca 
importància de les diferències que representa l’assistència a un centre o 
altre es pot confirmar en el gràfic 4.4, que, a més, inclou els intervals de 
confiança per a cada centre. atès que, amb l’excepció dels centres més 
extrems –és a dir, els que més es desvien del rendiment mitjà–, els inter-
vals de confiança se superposen, podem concloure que no tan sols els 
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efectes de la facultat són reduïts quant a la magnitud, sinó que aquesta 
diferència no resulta estadísticament significativa per a la majoria dels 
possibles contrastos.

gràfIc 4.3

Efecte de a) les notes en secundària i b) l’educació dels pares sobre 
les notes de matemàtiques i pedagogia de les matemàtiques entre 
facultats. Estimació independent per a cada centre
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font: elaboració pròpia a partir de la mostra tedsm 2009, espanya.
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gràfIc 4.4

Comparació dels efectes de la facultat sobre les notes en 
matemàtiques i pedagogia de les matemàtiques
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els punts representen les diferències mitjanes. les línies a banda i banda dels punts són els intervals de confiança. 
quan els intervals corresponents a dos centres no se superposen, les diferències entre ells són estadísticament 
significatives.  
font: estimació a partir dels resultats dels models 0 de les taules 4.1 i 4.2.

Més enllà de la descripció de les diferències entre centres, els models que 
presenten les taules de l’apèndix d’aquest capítol introdueixen les dues 
variables utilitzades per modelitzar l’impacte de l’origen dels estudiants. 
el primer model estima l’efecte brut de les notes en secundària, i el se-
gon, l’efecte de l’educació dels pares, controlant per la variable anterior. 
com podíem esperar, les notes en secundària tenen un efecte positiu i 
altament significatiu sobre l’aprenentatge. No obstant això, resulta sor-
prenent el fet que l’educació dels pares tingui un efecte molt petit i, tot i 
que és positiu, des d’un punt de vista estadístic no és significatiu com a 
predictor de les notes en matemàtiques, i només ho és marginalment per 
a les proves de pedagogia de les matemàtiques. aquesta és una evidència 
claríssima a favor de la forta selecció per origen social que es produeix a 



100 aprenentatge I cIcle vItal

espanya al final de l’educació obligatòria o, en tot cas, abans de l’edu-
cació superior. en introduir efectes fixos en els tercers models de les 
taules 4.1 i 4.2 de l’apèndix, es garanteix una estimació dels efectes de 
les variables independents al nivell individual controlant per tots aquells 
factors que, al nivell de les escoles, tenen algun efecte en les puntuacions 
dels estudiants. en definitiva, els models d’efectes fixos equivalen a una 
estimació dels efectes de les variables independents del nivell individual 
un cop restada la mitjana corresponent a les seves facultats. en aquesta 
mena d’estimació, més fiable que no pas la presentada en el model 2, no 
trobem cap significativitat estadística associada a l’educació dels pares.

tornem ara un moment als models anteriors. en aquesta especificació s’ha 
inclòs un efecte aleatori associat a les notes en secundària i a l’educació 
dels pares. així, com havíem fet al capítol 2 amb les escoles de primària i 
secundària, podem comprovar si les facultats operen sobre l’origen social 
dels estudiants de manera desigual, intensificant o bé, al contrari, mitigant 
la desigualtat que representa el seu rendiment a les fases anteriors de la 
seva trajectòria acadèmica o el seu origen familiar. convé remarcar que, 
també en aquest aspecte, els centres on estudien els enquestats resulten 
irrellevants per a la manera en què les seves notes en secundària es relacio-
nen amb les puntuacions a les dues proves seleccionades, o pràcticament 
irrellevants en el cas de l’educació dels pares (podem comprovar aquest 
extrem comparant la variància associada als pendents d’aquestes variables 
independents amb la variància residual, que correspon al nivell indivi-
dual). a tall de resum, el gràfic 4.5 representa els resultats dels models 1 i 
2 per a cada matèria. Malgrat que inclogui un efecte aleatori associat a les 
notes prèvies, les línies són pràcticament paral·leles entre els centres esco-
lars. en el cas de l’educació dels pares, hi ha algunes diferències, que 
s’accentuen entre els estudiants fills de pares amb més nivell formatiu. 
això vol dir que, encara que els efectes de la facultat siguin petits, sembla 
que tenen un impacte una mica més gran en aquest col·lectiu. Pel que ob-
servem en els gràfics corresponents, les diferències mai no impliquen un 
pendent negatiu de l’educació dels pares, sinó que es limiten a l’existència 
de pendents plans per a alguns centres, mentre que altres són lleugerament 
positius.
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gràfIc 4.5

Impacte de les notes en secundària i l’educació dels pares sobre les 
notes en matemàtiques i pedagogia de les matemàtiques
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models de regressió lineal amb constant i pendent aleatori. aquests models permeten quantificar les diferències 
entre centres i en l’efecte de cadascuna de les variables graficades a l’eix horitzontal.  
font: estimació a partir dels models 1 i 2 de les taules 4.1. i 4.2.

No obstant tot això, el lector ha de recordar que la conclusió més impor-
tant de l’anàlisi anterior és que en un model d’efectes fixos no hi ha asso-
ciació entre l’educació dels pares i les puntuacions en matemàtiques en el 
conjunt de la mostra. Sense que això sigui contradictori, el gràfic anterior 
demostra, però, que alguns centres condueixen a un increment en la im-
portància de l’educació dels pares respecte a aquesta mitjana. Són signifi-
catives les diferències en l’impacte de l’educació dels pares entre centres? 
Podem respondre aquesta pregunta a partir del gràfic 4.6, que un cop més 
recull les desviacions de cadascuna de les facultats respecte al rendiment 
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mitjà. com en gràfics anteriors, comparant els intervals de confiança, po-
dem concloure que amb caràcter majoritari no podem afirmar que aques-
tes diferències siguin estadísticament significatives entre elles (en el cas de 
les proves en pedagogia de les matemàtiques, no ho són ni tan sols entre els 
centres més extrems).

gràfIc 4.6

Comparació dels efectes de la facultat sobre el pendent de  
l’educació dels pares a les notes en matemàtiques i pedagogia  
de les matemàtiques
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font: estimació a partir dels resultats dels models 2 a les taules 4.1 i 4.2.

l’últim model (model 4) de les taules de l’apèndix es presenta amb dos 
objectius. en primer lloc, per confirmar que els efectes considerats aquí es 
produeixen de fet en especificacions més exigents que inclouen els controls 
habituals en els treballs acadèmics, com ara l’edat dels entrevistats, el sexe 
o bé si van estudiar matemàtiques en l’etapa de secundària superior (ja que 
a les escoles de magisteri poden accedir estudiants des de plans d’estudi en 
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què aquesta matèria no té cap presència). el segon objectiu és explorar la 
importància d’algunes variables independents corresponents al nivell de la 
facultat o bé a l’individual. al nivell de la facultat s’han seleccionat dues 
variables. la primera és una estimació del nivell de selecció que la direcció 
dels centres pot aplicar sobre l’admissió dels seus estudiants. les respostes 
possibles donades a aquesta pregunta són cinc (des de l’1, que correspon 
al nivell més alt de selectivitat, fins al 5, el més baix). com podem apreciar-
hi, aquesta variable no té un efecte estadísticament significatiu ni per a les 
matemàtiques ni per a la pedagogia de les matemàtiques.(3) això no des-
menteix la importància de la selecció dels estudiants en la creació d’efectes 
del centre o en el seu impuls del rendiment mitjà dels estudiants cap amunt. 
és molt probable que estigui causat pel fet que el marge de maniobra a 
espanya per a la selecció és molt petit i, tot i que aquesta variable inclou 
una certa variació entre centres, aquesta variació no és gaire important. 
l’altra variable del nivell del centre amb què completem l’especificació del 
model 4 en cada taula és l’educació mitjana dels pares dels alumnes. com 
hem vist al capítol 2 (i com també hem exposat aquí respecte a la manera 
en què la literatura especialitzada utilitza aquesta variable), es tracta d’un 
dels indicadors que expliquen millor els efectes de l’escola a les fases en 
què l’educació és obligatòria. encara que el mecanisme causal subjacent a 
l’efecte d’aquesta variable sigui confús i compatible tant amb l’existència 
de microinteraccions (els coneguts efectes dels companys) com amb la cor-
relació amb un altre tipus de recursos que puguin abundar als centres als 
quals assisteixen els fills dels pares amb millor formació, és remarcable que 
l’efecte d’aquesta variable sigui estadísticament significatiu en el cas de les 
puntuacions en matemàtiques. No ho és, en canvi, en les proves de pedago-
gia de les matemàtiques, que, com hem vist a la introducció d’aquest capí-
tol, és l’única d’aquestes dues matèries que forma part explícitament del 
currículum dels estudis de magisteri.

l’últim bloc d’explicacions introdueix dues variables més que, si bé no són 
mútuament excloents, incorporen al model l’efecte que poden tenir sobre 

(3) també s’ha utilitzat, a fi de comprovar la robustesa dels resultats, una variable alternativa que recull de 
manera més objectivable el grau de selectivitat de les facultats. concretament, es va fer servir la raó entre el 
nombre d’estudiants que finalitza aquests estudis l’any d’observació i el nombre d’estudiants que comença 
en aquesta mateixa cohort. tampoc aquesta variable mostra un efecte estadísticament significatiu ni per a 
les matemàtiques ni per a la pedagogia de les matemàtiques.



104 aprenentatge I cIcle vItal

les notes els motius pels quals els estudiants han seleccionat aquesta carre-
ra. a la primera, tenen assignats valors més alts els estudiants que van 
triar aquesta carrera amb l’objectiu d’assegurar-se una bona inserció labo-
ral (com hem vist, fonamentalment en el sector públic). a la segona, pre-
domina la vocació com a motiu de la selecció d’aquest tipus d’estudis. 
aquestes preguntes oferien quatre respostes possibles en el qüestionari. 
Queda clar a totes dues taules (4.1 i 4.2 de l’apèndix estadístic d’aquest 
capítol) que els estudiants que semblen dirigits més per la seva vocació que 
no pas per les perspectives professionals que la carrera els pugui oferir 
obtenen resultats millors tant en matemàtiques com en pedagogia de les 
matemàtiques. això té implicacions importants per a l’organització del 
sistema educatiu: sembla clar que, si es vol reclutar els professors més ca-
pacitats, l’accés als estudis de formació del professorat haurien de seleccio-
nar els seus estudiants entre els que tenen una vocació docent explícita 
(només el 40% dels estudiants de la mostra han triat els estudis de magis-
teri per vocació com un motiu prioritari).

 4.4. Conclusions: un sistema poc diversificat

encara que les dades explotades en aquest capítol no permeten avaluar el 
conjunt del sistema universitari espanyol, ja que estan centrades exclusiva-
ment en els estudis de formació del professorat, sí que donen peu, però, a 
esbossar algunes conclusions rellevants, tant relatives a l’educació supe-
rior en general com a l’impacte que la seva organització actual tindrà en el 
sistema educatiu del futur.

en primer lloc, confirmem que el sistema d’educació superior espanyol 
sembla, efectivament, poc diversificat. els arguments descrits a la intro-
ducció d’aquest capítol comentaven diverses explicacions per les quals 
això és així. entre altres, destaquem l’escassa eficàcia del sistema 
d’acreditació de la formació dels futurs professors i les condicions d’accés 
al finançament de què han gaudit les universitats a espanya, particular-
ment les públiques. tot plegat feia pensar que el centre on s’estudiés no 
suposaria un determinant fort dels coneixements substantius en les proves 
rellevants que analitzem aquí: matemàtiques i pedagogia de les matemàti-
ques. Segons les dades tedS-M, l’escola o facultat en la qual hom estudia 



els efectes del centre en les competÈncIes adquIrIdes a la unIversItat 105

amb prou feines determina el 2% dels coneixements que s’adquireixen en 
aquestes matèries.

en segon lloc, en la part teòrica d’aquest capítol i en capítols anteriors 
d’aquest mateix estudi hem especulat sobre la selecció que es produeix al 
final de l’educació obligatòria. aquí hem demostrat que aquesta selecció 
és, de fet, d’una magnitud tal que l’educació dels pares dels estudiants en-
trevistats no resulta un predictor significatiu dels coneixements que de-
mostren al final dels estudis universitaris. encara que hi ha indicis que en 
algunes –no gaires– facultats de les que inclou la mostra pot haver-hi un 
efecte més gran de l’origen familiar sobre l’aprenentatge, hem comprovat 
empíricament que aquestes diferències no són estadísticament significati-
ves.

Finalment, el sistema universitari espanyol ha generat una oferta universi-
tària que no deixa gaire espai a la selecció dels estudiants. No obstant això, 
a les nostres anàlisis hem confirmat que la selecció dels millors estudiants 
i els que manifesten una vocació explícita per la professió escollida podria 
millorar transcendentalment la qualitat del professorat i, així, contribuir a 
la millora del sistema educatiu en les fases de formació obligatòria a mitjà 
i llarg termini.
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 5.1. Introducció

Una de les conclusions empíriques més consolidades a les quals ha arribat la 
sociologia de l’educació i els estudis d’estratificació social consisteix en 
l’existència d’una associació entre l’origen social dels individus i el nivell 
educatiu que han assolit. el fet de conèixer la posició socioeconòmica de la 
família d’origen (tant si és mitjançant el seu nivell educatiu, els recursos ma-
terials o bé el nivell ocupacional) ens ajuda a predir en gran manera el nivell 
educatiu que els individus assoliran. Habitualment s’al·ludeix a dues famílies 
d’explicacions per explicar aquesta regularitat empírica. d’una banda, les 
teories culturalistes parteixen de la idea que les famílies amb més recursos 
tenen una preferència més gran perquè els seus fills accedeixin a determinats 
nivells educatius que no pas les famílies menys acomodades (bourdieu i Pas-
seron, 1970); de l’altra, les explicacions que giren entorn de la teoria de 
l’elecció racional (boudon, 1983) consideren que les diferències en l’assoli-
ment educatiu segons l’origen social són degudes als càlculs de costos i bene-
ficis esperats amb què especulen les famílies, i aquests càlculs difereixen se-
gons la posició socioeconòmica de cada família.

des dels anys noranta, quan apareix l’influent volum a cura de Shavit i 
blossfeld (1993), en el qual es comparaven tretze països amb diferents ni-
vells de desenvolupament econòmic i característiques relatives als seus sis-
temes educatius ben diverses, han abundat els estudis que demostren 
l’existència de desigualtat d’oportunitats educatives (breen i Jonsson, 
2005). No hi ha dubte que en tots els contextos hi ha un accés desigual als 
diversos nivells de formació segons l’origen social. tot i que els resultats 
per països no són idèntics i sovint resulten difícils de comparar (a causa de 

 V. L’expansió educativa a Espanya  
i les competències dels adults 



l’expansIó educatIva a espanya I les competÈncIes dels adults segons l’orIgen socIal 107

l’ús de mètodes, variables o períodes diferents), en tots els casos es com-
proven, d’una manera o una altra, diferències entre classes socials (o altres 
indicadors de l’origen familiar) en l’accés dels fills d’uns o altres als diver-
sos títols educatius. en el cas espanyol, aquesta pauta es compleix de ma-
nera evident (carabaña, 2004; Martínez García, 2007). Segons les dades 
de bernardi i requena (2007), que corresponen a la població espanyola 
nascuda entre el 1920 i el 1966, hi ha una estreta relació entre la classe so-
cial d’origen i el nivell educatiu assolit: els fills d’empresaris, directius i 
professionals van tenir, durant aquest període, unes probabilitats aproxi-
madament 20 vegades més altes d’obtenir un títol universitari que no pas 
els fills dels treballadors del camp. Mentre que la majoria de fills de treba-
lladors urbans obté tan sols una educació elemental (el 60%) o primària (el 
19%), aquests percentatges es redueixen dràsticament entre els fills dels 
treballadors no manuals o administratius i, sobretot, en el cas dels fills 
d’empresaris, professionals i directius.

No hi ha tant de consens, en canvi, entorn de la tendència d’aquesta asso-
ciació entre els orígens i l’educació al llarg del temps. Una qüestió fona-
mental en la literatura especialitzada consisteix a determinar si l’expansió 
educativa associada a la provisió pública d’uns nivells mínims (cada vega-
da més alts) d’educació universal ha contribuït a afeblir aquesta associa-
ció entre origen social i educació assolida. és obvi que amb l’expansió 
educativa certs nivells esdevenen obligatoris, i d’altra banda els nivells no 
obligatoris tendeixen a ampliar el seu públic (pel fet que són gratuïts o 
que en gran manera han minvat els costos), amb la qual cosa la barreja 
social és notablement més heterogènia. aquesta incorporació, però, és 
compatible (i, de fet, així ho mostra la recerca empírica) amb una reduc-
ció, tot i que no la desaparició, de la desigualtat en matèria d’oportunitats 
educatives (breen et al., 2010). Una vegada més, el cas espanyol encaixa a 
la perfecció en aquesta pauta. el nivell educatiu de les successives cohorts 
de naixement a espanya al llarg del segle XX no va deixar d’augmentar: 
mentre que en les generacions nascudes les primeres dècades del segle la 
meitat de la població no va aconseguir cap títol educatiu, les cohorts 
nascudes al final dels anys setanta ja es van caracteritzar per tenir, majo-
ritàriament, algun tipus d’estudis capacitadors per accedir al mercat la-
boral (Garrido, 2004; requena i bernardi, 2005). aquest increment pro-
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gres siu del capital humà va coincidir en el temps, d’una banda, amb una 
intensificació de la despesa pública dedicada a l’educació i, de l’altra, 
amb l’adopció de successives lleis educatives que van promoure no només 
una prolongació del període obligatori d’escolarització, sinó també un 
accés més igualitari a l’educació. en línia amb els resultats obtinguts en 
estudis fets en altres països, també a espanya (bernardi i requena, 2007) 
la desigualtat d’oportunitats educatives ha minvat de manera inequívoca 
al llarg d’aquest període.

tradicionalment, la sociologia de l’educació i la que s’interessa per la trans-
missió intergeneracional del desavantatge han utilitzat tres tipus de varia-
bles dependents. en primer lloc, el nivell educatiu més alt assolit pels indi-
vidus o, alternativament, les transicions educatives (transicions a cada 
nivell successiu) assolides. en segon lloc, les expectatives de completar ca-
dascuna d’aquestes transicions (com hem fet al capítol 3). com a tercera 
alternativa, s’han fet servir les puntuacions obtingudes pels individus en 
certs tipus de proves cognitives (de l’estil de les de PISa, tIMSS o PIrlS 
que hem vist al capítol primer) o, simplement, les notes dels exàmens de 
control o avaluació durant l’educació obligatòria (com ha estat el cas de 
l’anàlisi presentada al capítol 2) o terciària (per exemple, l’estudi tedS-M, 
explotat al capítol 4). tot i que aquesta mena d’estudis ja fa temps que són 
comuns als estats Units, a europa no van sovintejar fins a la publicació de 
les primeres dades de PISa, l’any 2000.

l’estudi PIaac produït per l’ocde, en el qual va participar espanya amb 
una mostra pròpia, permet per primer cop la utilització conjunta del màxim 
nivell d’educació assolit i les capacitats cognitives en la població adulta o en 
edat laboral, que en aquest cas es defineix com la població de 16 a 65 anys.(1) 
tot i que ha estat una realitat sense gaire reflex en la recerca empírica, la con-
secució d’un nivell d’estudis determinat no implica que tots els individus que 
l’assoleixin tinguin les mateixes capacitats cognitives. lògicament, aquesta 
variació intranivell educatiu dels adults pot ser causada per múltiples factors. 
Un dels més obvis és que un determinat títol educatiu pot requerir un mínim 
de capacitats cognitives però no implica un màxim, i, com hem vist al capítol 
3, hi ha diferències entre els estudiants quant a la manera de planejar la seva 

(1) Vegeu l’apèndix a per tenir més detalls d’aquestes dades i de les variables utilitzades, i l’apèndix b per a 
una descripció de les tècniques d’estimació utilitzades per a les anàlisis presentades en aquest capítol.
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trajectòria educativa, fins i tot encara que tinguin les mateixes habilitats 
acadèmiques. Ja hem analitzat altres factors en altres punts d’aquest treball 
(per exemple, la importància dels efectes del centre educatiu en el qual es 
desenvolupen cadascun dels segments de la trajectòria educativa dels indivi-
dus, tant si és l’escola com la facultat). Finalment, no podem descartar la 
possibilitat que alguns individus inverteixin en el seu propi aprenentatge un 
cop acabada la seva educació formal. aquest procés, englobat sota l’etiqueta 
d’aprenentatge permanent, implica que els adults poden continuar adquirint 
competències al llarg de la vida i que, en la mesura que ho facin, seran més 
capaços d’extreure rendiments a la seva inversió prèvia en educació formal. 

en aquest capítol analitzem aquestes dues últimes idees més detinguda-
ment. el nostre objectiu aquí és comprovar l’heterogeneïtat en les compe-
tències dels adults en cada nivell educatiu, a més d’estudiar l’impacte de 
l’educació dels pares com a mesura de l’origen social sobre aquestes com-
petències i la diferència que pot representar una vida diària en què les ca-
pacitats bàsiques dels enquestats siguin utilitzades amb més o menys fre-
qüència. com que l’expansió educativa a espanya ha estat més tardana 
que a la majoria dels països del seu entorn, el nostre estudi té molt en 
compte la cohort de naixement dels adults que participen al PIaac. 
Malauradament, com detallarem més endavant, el disseny del PIaac no 
permet distingir l’edat de la cohort de naixement. el PIaac és una en-
questa transversal que, de moment, no s’ha repetit. a l’apèndix metodolò-
gic el lector pot trobar més informació sobre aquesta nova i interessant 
base de dades, anomenada «PISa d’adults», el potencial analític de la 
qual encara no s’ha explotat prou.

 5.2.  Les competències mitjanes en matemàtiques i comprensió 
lectora

en primer lloc, comprovarem l’heterogeneïtat de les competències dels es-
panyols en dues de les tres proves dutes a terme per l’ocde per a l’estudi de 
les capacitats dels adults: la comprensió lectora i la comprensió numèrica. 
deixem al marge els resultats de la tercera d’aquestes proves, referida a la 
capacitat per resoldre problemes en entorns tecnològicament complexos. el 
gràfic 5.1 descriu les mitjanes en cadascuna d’aquestes dues proves per als 
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enquestats de cadascun dels tres grans nivells educatius que les dades ens 
permeten de distingir: educació obligatòria o inferior, secundària superior i 
universitat. tant en matemàtiques com en comprensió lectora, un nivell 
educatiu més alt es correlaciona amb una puntuació igualment més elevada. 
els individus amb més educació formal obtenen, per tant, puntuacions més 
altes. No obstant això, dins de cadascun d’aquests nivells l’hete rogeneïtat no 
és menyspreable en absolut. Mentre que no és sorprenent que les capacitats 
intel·lectuals dels espanyols difereixin segons el seu nivell màxim d’educació, 
sí que ens sorprèn la magnitud de les diferències observades, que assoleixen 
més d’una desviació típica, tant en lectura com en matemàtiques.

gràfIc 5.1

Mitjanes de les puntuacions en matemàtiques i comprensió lectora  
per nivell educatiu dels espanyols de 16 a 65 anys
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aquest fenomen passa també, tot i que amb intensitat diferent segons els 
casos, a la resta de països inclosos a la mostra de PIaac. l’associació 
entre educació i capacitats cognitives, però, és lluny de ser perfecta. de fet, 
dins un mateix país, una proporció substancial d’individus que només van 
completar l’educació secundària superior obté puntuacions més altes que 
els universitaris. Quan comparem entre individus de països diferents, l’evi-
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dència a favor del desajust entre credencials nominals i competències reals 
encara crida més l’atenció. així, per exemple, els neerlandesos i japonesos 
de 25 a 34 anys que van obtenir un títol d’educació secundària post-
obligatòria presenten competències més altes, de mitjana, que els universi-
taris espanyols i italians del mateix grup d’edat (ocde, 2013).

les causes que poden explicar aquest desajust són almenys tres. en pri-
mer lloc, és previsible un efecte negatiu de l’edat sobre les competències 
demostrades a les proves objectives. la utilització de l’edat, però, vol dir 
enfrontar-se a un problema ben conegut pels científics socials: les dificul-
tats per distingir els efectes de l’edat dels del període i la cohort (Yang i 
land, 2013), sobretot quan no disposem de dades amb prou informació 
longitudinal, com és el cas del PIaac que utilitzem en aquest capítol. en 
el context que ens ocupa, l’edat té un doble efecte, en el sentit biològic 
estricte, ja que el deteriorament cognitiu pot afectar les competències 
numèriques i lectores demostrades, però també en reflectir la depreciació 
de capital humà adquirit en l’educació formal que es comença a produir 
un cop acabats els estudis. aquesta depreciació pot comportar una pèr-
dua d’aplicabilitat en el mercat de treball o bé en activitats de la vida 
quotidiana, tot i que s’explica simplement perquè algunes de les compe-
tències adquirides ja no es fan servir. Podem esperar, doncs, que com més 
temps hagi passat d’ençà que van acabar els estudis –ho calcularem per 
aproximació mitjançant l’edat–, més feble serà la relació entre educació 
formal i competències. aquest efecte es traduiria en què entre els entrevis-
tats més joves l’associació entre nivell educatiu i competències seria més 
forta que entre els més grans. els efectes de cohort explicarien l’enorme 
canvi social que ha tingut lloc a espanya durant les últimes quatre dèca-
des; a la introducció d’aquest capítol ja hem descrit els efectes d’aquest 
fenomen sobre l’accés a l’educació. Podríem parlar de generacions 
d’espanyols que han estat exposades a diferents condicions socioeconò-
miques (entre les quals és crucial però no única la propensió a adquirir 
educació) rellevants per al tipus de resultats que analitzem aquí. Final-
ment, els efectes de període afecten tots els individus, independentment 
de l’edat o de la cohort (generació) de la qual formen part. Per distingir 
els efectes de l’edat dels de la cohort, hauríem de tenir dades sobre les 
competències en diverses edats d’individus nascuts en èpoques diferents. 
Per posar a prova –tot i admetre els problemes d’identificació que ja hem 
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assenyalat– la validesa d’aquesta primera hipòtesi, comprovarem si la re-
lació mostrada al gràfic 5.1 es veu alterada o no quan es controla per la 
cohort de naixement o el grup d’edat.

Per compensar aquesta depreciació del capital humà, alguns individus op-
ten per continuar adquirint competències en altres àmbits educatius (acadè-
mies, cursos en línia, etc.), en l’entorn laboral (a través de cursos de forma-
ció específics sobre les tasques que es fan al lloc de treball o bé més generals) 
o al si de la família. esperem, doncs, com a segona hipòtesi, que la diferent 
propensió dels individus a participar en activitats formatives, tant si són 
formals com informals, un cop finalitzat el seu pas pel sistema educatiu re-
glat, sigui rellevant a l’hora d’explicar la variabilitat en les competències 
que es dóna més enllà dels títols educatius. com a indicador d’aquesta di-
ferent propensió cap a l’aprenentatge permanent al llarg del cicle vital, exa-
minarem en aquest capítol l’ús que els individus fan en la seva vida diària 
de certes competències significatives –en el nostre cas, les matemàtiques i la 
lectura–.

el fet que els nivells educatius formals es tradueixin imperfectament en com-
petències reals també es pot relacionar, finalment, amb la transmissió inter-
generacional, de pares a fills, de certes capacitats cognitives i no cognitives 
que es reflecteixin més enllà dels títols educatius. Segons les dades del PIa-
ac, l’únic indicador sobre l’origen social dels entrevistats és el nivell educa-
tiu dels pares, agrupat en tres categories. esperem que, un cop controlem pel 
nivell educatiu propi, hi hagi una certa desigualtat en la distribució de les 
competències que resulti explicada pel seu origen socioeconòmic, és a dir, 
per la posició relativa de la família d’origen.

els apartats que segueixen exploren més detalladament aquests tres tipus 
d’explicacions: depreciació del capital humà al llarg del cicle vital, activa-
ció de les competències a través de l’aprenentatge permanent i factors rela-
cionats amb la transmissió intergeneracional.

 5.3.  Els efectes de l’edat i la cohort

Per comprovar fins a quin punt hi ha diferències en les competències mitjanes 
dels espanyols segons l’edat, presentem al gràfic 5.2 les competències mitja-
nes en matemàtiques i comprensió lectora desagregades per grups d’edat (co-
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horts quinquennals que reflecteixen l’edat dels entrevistats en el moment de 
la recollida de dades). és molt remarcable el fet que en aquestes dues matèries 
ha tingut lloc una important millora de les competències dels adults al nostre 
país, una cosa que van destacar profusament els mitjans de comunicació na-
cionals quan es va presentar aquest estudi. això implica que la mala posició 
que ocupa espanya en la competència internacional en el barem general mi-
llora en gran manera si ens fixem en les cohorts més joves. com mostra el 
gràfic, hi ha una marcada davallada de les competències entre els més grans 
de 40 anys en el moment de l’enquesta, és a dir, entre els nascuts aproximada-
ment durant la transició. a partir d’aquest punt, el descens segueix una pau-
ta quasi lineal en la qual cada cohort més antiga mostra pitjors capacitats 
intel·lectuals. Sobretot en el darrer grup d’edat inclòs aquí, la tendència és 
més apreciable en les competències de matemàtiques que no pas en les de 
lectura. 

gràfIc 5.2

Competències mitjanes dels espanyols adults per cohorts 
quinquennals
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en tot cas, aquests resultats s’han d’interpretar amb precaució. d’una ban-
da, és innegable que el canvi social que s’ha esdevingut durant l’últim mig 
segle es veu reflectit a les dades i és una explicació important de la millora del 
nivell de competències a espanya. de l’altra, hem de suposar que, certa-
ment, al mateix temps hi ha un efecte de l’edat, entesa tant en sentit biològic 
estricte com en el de cicle vital relacionat amb el temps transcorregut des de 
l’acabament dels estudis. cada any que les persones passen fora del sistema 
educatiu perden coneixements i capacitats adquirides pel simple fet que 
obliden coses apreses, encara que és possible que l’oblit tingui més pes en les 
capacitats matemàtiques que no en les lectores. a més a més, entre les perso-
nes més grans considerades aquí, probablement ja s’estiguin notant les in-
evitables conseqüències de l’envelliment, és a dir, la pèrdua natural de capa-
citats intel·lectuals en la tercera edat. tot i que el deteriorament més sever de 
salut a causa de l’edat sol produir-se més endavant, no podem descartar que 
per a una part dels participants, sobretot els que tenen entre 61 i 65 anys, ja 
ha començat un cert declivi. Per exemple, pot ser que a la gent més gran els 
comenci a costar més completar les tasques de la prova dins el temps esta-
blert. és important discernir aquestes dues possibles explicacions de la ten-
dència observada en el gràfic 6.2, perquè tenen implicacions molt diverses: si 
el baix nivell de capacitats comprovat en els més grans és degut a un efecte 
cohort, i concretament al fet que no hagin rebut una gran quantitat de for-
mació quan eren joves, és probable que es tracti d’un fenomen en extinció, 
sense gaire transcendència per al futur del país a llarg termini. Si, al contrari, 
el baix nivell de competències dels més grans és causat per un efecte de l’edat, 
és probable que es produeixi un fenomen semblant entre les cohorts més jo-
ves (encara que segurament a una edat més avançada), amb la qual cosa sí 
que és una troballa amb implicacions importants per al futur.

el més plausible, de fet, és que tots dos efectes, l’efecte cohort i l’efecte 
edat, es trobin al darrere d’aquesta pauta. Si observem les puntuacions 
mitjanes per grups quinquennals en altres països o per a la mitjana de 
l’ocde (no mostrades aquí), la pauta és força semblant: de manera cohe-
rent, els grups de més edat obtenen puntuacions més baixes que els grups 
més joves. aquesta pauta es dóna tant als països amb puntuacions globals 
molt baixes –per exemple, espanya, Itàlia o França– com als països que 
puntuen més alt –els Països baixos, Finlàndia o el Japó– (ocde, 2013). 
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la diferència està en què a tots els països les puntuacions mitjanes en tots 
els grups de més edat són notablement més elevades que no pas a espanya. 
l’única excepció és Itàlia, que presenta uns resultats per edat quasi idèn-
tics als espanyols. el fet que aquesta pauta sigui tan consistent i s’observi 
igualment als països que han viscut una expansió educativa recent o als 
que la van començar abans, dóna suport a la persistència d’un efecte de 
l’edat fins i tot quan tenim en compte la diferent composició en funció dels 
títols educatius de les diverses cohorts.

Si desagreguem els rendiments cognitius per edat i pel nivell educatiu per a 
la mostra espanyola (taula 5.1), podem afinar fins i tot una mica més 
aquesta reflexió. Si les persones més grans amb estudis universitaris amb 
prou feines no es distingeixen en el rendiment de les persones joves amb 
estudis universitaris, això seria un indici de l’existència d’aquest efecte. en 
canvi, si el descens amb l’edat es produeix en igual mesura en tots els ni-
vells educatius, l’evidència recolzaria la hipòtesi de l’efecte edat.

taula 5.1

Puntuacions mitjanes segons l’edat i el nivell educatiu

taula 5.1a. mitjana en matemàtiques per edat i educació

 
 
edat

nIvell d’educacIó

oBlIgatòrIa o 
InferIor 

secundàrIa 
superIor unIversItat total

1620 anys 239,6 273,6 272,8 249,5

2125 anys 230,6 270,0 282,0 256,7

2630 anys 220,1 254,3 276,9 249,5

3135 anys 228,0 257,1 281,0 256,9

3640 anys 223,3 251,8 283,3 253,0

4145 anys 225,4 258,3 277,9 249,5

4650 anys 214,9 250,7 277,8 240,0

5155 anys 208,5 252,1 268,9 232,8

5660 anys 204,5 246,8 266,2 223,1

6165 anys 191,8 237,8 257,8 207,4

Total 218,6 257,5 277,3 243,3

diferència màxima   47,8   35,8   25,5

font: pIaac. elaboració pròpia.
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taula 5.1B. mitjana en lectura per edat i educació

 
 
edat 

nIvell d’educacIó

oBlIgatòrIa o 
InferIor 

secundàrIa 
superIor unIversItat total

1620 anys 250,1 282,6 272,6 259,4

2125 anys 234,8 278,8 288,6 263,0

2630 anys 230,4 259,7 285,5 258,0

3135 anys 229,9 259,8 283,9 259,4

3640 anys 231,6 257,2 289,4 259,8

4145 anys 232,3 263,1 279,9 254,3

4650 anys 225,6 256,3 282,4 247,9

5155 anys 216,4 251,9 271,5 237,8

5660 anys 210,3 244,7 262,7 225,9

6165 anys 204,6 244,4 262,6 218,3

Total 226,8 262,5 281,4 249,7

diferència màxima   45,5   38,2   26,7

font: pIaac. elaboració pròpia.

tant si ens fixem en les capacitats numèriques com si ho fem en les de lec-
tura, l’evidència a aquest respecte no és clara. d’una banda, la pèrdua de 
coneixements és més baixa com més alt és el nivell educatiu. Per exemple, 
la diferència màxima observada entre els grups d’edat és de 47,8 punts per 
al nivell més baix, enfront de 25,5 punts per al més alt en competències 
matemàtiques (45,5 i 26,7 punts, respectivament, en competència lectora). 
d’altra banda, aquesta mateixa dada prova que hi ha una davallada clara 
fins i tot dins la categoria d’educació universitària. en definitiva, encara 
que no disposem de les dades necessàries per resoldre aquesta qüestió, tot 
apunta a l’existència tant d’un efecte de l’edat relacionat amb la pèrdua de 
capital humà com un efecte de la cohort relacionat amb el canvi social en 
general i l’expansió educativa en particular.

 5.4. L’aprenentatge permanent

Una manera d’evitar que les persones vagin perdent capacitats intel·lectuals 
en fer-se grans és que facin servir les habilitats adquirides en el sistema 
educatiu en la seva vida diària. convé assenyalar que tant aquesta activa-
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ció de competències adquirides en el passat com la incorporació de noves 
competències poden tenir lloc en diferents àmbits de la vida quotidiana (la 
família, l’entorn laboral, institucions educatives) i poden ser formals o in-
formals. cal esperar que certs tipus de professionals hagin d’utilitzar de 
manera continuada alguns dels tres tipus de competències mesurades al 
PIaac: lectura, matemàtiques i resolució de problemes. tot seguit pre-
sentem dos gràfics per introduir l’aprenentatge permanent. Per a aquest 
propòsit, farem servir dos factors (variables multidimensionals compostes 
de diferents mesures recollides a l’estudi). Per a l’àrea de les matemàtiques, 
hem utilitzat la freqüència amb què s’usen les matemàtiques o l’estadística 
en la vida diària, amb quina freqüència es fan servir fórmules o àlgebra 
simple, es preparen gràfics o taules, es recorre a una calculadora o es cal-
culen costos o pressupostos. les respostes adopten valors entre 1 (mai) 
fins a 5 (diàriament). en l’àrea de la lectura, les preguntes fan referència a 
la freqüència amb què es llegeixen estats de comptes, manuals o materials 
de referència, diaris o revistes, cartes, memòries o correu electrònic, ins-
truccions, llibres, revistes professionals o similars o s’usen diagrames, ma-
pes o esquemes. Hem englobat en un factor únic aquests dos blocs de pre-
guntes a través de la rotació Varimax.

els gràfics 5.3 i 5.4 representen, en un diagrama de punts (on cada indi-
vidu està representat per un punt), la relació entre les competències 
numèriques i lectores, respectivament, amb la freqüència d’utilització en 
la vida quotidiana d’aquests dos tipus d’eines. al primer gràfic, que es 
refereix a les matemàtiques, la concentració dels punts que representen 
els més grans està localitzada en els valors que corresponen a una utilit-
zació escassa. en canvi, els més joves són els qui fan servir més sovint 
aquesta mena d’eines.

Segons el gràfic 5.4, en la vida quotidiana la pràctica de la lectura sembla 
més homogèniament distribuïda que no pas la numèrica, tot i que un cop 
més hi ha una certa concentració dels valors que corresponen als entrevis-
tats de més edat en la part baixa de la distribució. en tot cas, és remarcable 
l’elevada densitat en els valors més baixos de la distribució en tots tres 
grups d’edat considerats, la qual cosa apunta al fet que una proporció gens 
menyspreable de la mostra no mobilitza cap d’aquestes competències en 
les seves rutines quotidianes.
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gràfIc 5.3

Competències numèriques dels adults segons el grup d’edat per factor 
d’utilització de les matemàtiques en la vida diària
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gràfIc 5.4

Competències de comprensió lectora dels adults per grup d’edat  
i segons la utilització que en fan en la vida diària
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així i tot, en cap d’aquests dos casos apreciem una relació excessivament 
clara entre utilització i competències.

 5.5. L’impacte de l’origen socioeconòmic en les competències

en darrer lloc, com a tercera possible causa de la dispersió interna (dins de 
cada nivell educatiu), analitzem l’impacte de l’educació dels pares com a 
indicador de l’origen social dels individus. a les taules 5.2 i 5.3 creuem 
l’educació dels mateixos entrevistats amb la dels seus pares o mares (aquell 
que hagi assolit el nivell educatiu més alt) per calcular les mitjanes en ca-
dascuna de les dues proves de competències, matemàtiques i comprensió 
lectora. totes dues taules, a més a més, mostren una mesura de dispersió 
per a cadascun dels perfils d’individus i, entre parèntesis, les dimensions de 
la mostra utilitzades per a aquest càlcul.

taula 5.2

Competències numèriques per l’educació pròpia i l’educació dels pares

cap dels 
pares té 
educacIó 

secundàrIa 
superIor

almenys un 
dels pares 

té educacIó 
secundàrIa 

superIor

almenys un 
dels pares 

té educacIó 
tercIàrIa

total 

obligatòria o inferior 217,88 241,06 248,17 221,33

45,55 41,05 41,43 45,82

(2.450) (290) (155) (2.895)

secundària superior 254,57 256,68 271,97 257,69

36,98 38,47 38,22 37,96

(749) (270) (208) (1.227)

universitat 272,67 280,50 288,91 278,24

35,79 34,36 37,31 36,53

(922) (323) (414) (1.659)

mitjana de matemàtiques (ponderada), desviació típica (ponderada) i observacions.  
font: pIaac. elaboració pròpia. 

com havíem assenyalat abans, un nivell educatiu propi més alt està associat 
amb un nivell més gran de competències numèriques. aquesta associació 
es manté independentment del nivell educatiu dels pares. No obstant això, 
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qui cregui que l’efecte de l’origen social no té un impacte important un cop 
controlada l’educació pròpia assolida, es veurà sorprès pels resultats que 
mostra la taula 5.2. a les competències en matemàtiques, la diferència en-
tre tenir pares amb un nivell educatiu inferior a secundària i tenir almenys 
un dels pares amb educació universitària és de 30 punts en el cas de les 
persones amb un baix nivell d’educació pròpia. és interessant que aquesta 
diferència sigui molt més reduïda (d’uns 17 punts) quan l’entrevistat té un 
títol de secundària superior o bé un títol universitari (de 16 punts aproxi-
madament).

taula 5.3

Competències en lectura per l’educació pròpia i l’educació  
dels pares

cap dels 
pares té 
educacIó 

secundàrIa 
superIor

almenys un 
dels pares 

té educacIó 
secundàrIa 

superIor

almenys un 
dels pares 

té educacIó 
tercIàrIa

total 

obligatòria o inferior 225,52 246,29 253,53 228,64

42,26 40,84 40,73 42,80

(2.450) (290) (155) (2.895)

secundària superior 257,22 265,15 276,88 261,9

36,79 36,24 38,19 37,54

(749) (270) (208) (1.227)

universitat 276,83 285,93 292,42 282,49

35,92 34,36 38,08 36,77

(922) (323) (414) (1.659)

mitjana de lectura (ponderada), desviació típica (ponderada) i observacions.  
font: pIaac. elaboració pròpia.  

Pel que fa a les competències lectores, la pauta és quasi idèntica. resulta 
evident que l’origen social determina les capacitats intel·lectuals de les per-
sones, fins i tot més enllà de l’efecte d’herència, àmpliament conegut, que 
repercuteix en l’educació dels fills. Una manera alternativa (més optimis-
ta) d’interpretar les taules 5.2 i 5.3 és que no tot l’efecte que l’educació dels 
pares té sobre les capacitats intel·lectuals dels fills (tant si és per genètica 
com per l’entorn social) es tradueix en títols educatius.
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en termes generals, l’estudi PIaac ens revela que els efectes de l’origen 
social sobre el nivell de competències és molt marcat en alguns països com 
ara el regne Unit, alemanya, Itàlia, Polònia i els estats Units, fins i tot 
quan tenim en compte l’efecte d’altres factors que hi intervenen. així i tot, 
no sembla que s’obri un dilema entre equitat i qualitat. Sembla que en al-
guns contextos coexisteixen unes competències generals per damunt de la 
mitjana amb un gran nivell d’equitat, és a dir, amb un efecte de l’origen 
social molt feble. és el cas de països com el Japó, austràlia, els Països 
baixos, Noruega o Suècia. també podem observar-hi el cas contrari: paï-
sos com França, alemanya, Polònia o els estats Units presenten un rendi-
ment mitjà baix en què les diferències segons l’origen social són, a més a 
més, molt marcades (ocde, 2013).

 5.6. La diferència entre educació i competències

Un cop establerta la relació bivariable entre les competències quant a com-
prensió lectora i numèrica i els tres factors ja detectats com possibles mo-
deradors del (baix) nivell mitjà que trobem a espanya (l’edat, l’educació 
dels pares i la freqüència amb què apliquen coneixements rellevants en la 
vida diària), podem realitzar una anàlisi multivariable.

la taula 5.4 de l’apèndix estadístic d’aquest capítol conté regressions en 
les quals totes dues variables dependents són les que ja coneixem: mate-
màtiques i comprensió lectora. els grups que defineixen els clústers al ni-
vell macro, en aquest cas, són les cohorts quinquennals (de cinc en cinc 
anys). d’aquesta manera podem analitzar l’efecte de l’educació de 
l’enquestat en les seves competències demostrades, i gràcies al disseny mul-
tinivell podem observar també l’evolució de la desigualtat cognitiva entre 
generacions o grups d’edat. com que el nostre interès principal consisteix 
a comprendre l’impacte de l’origen social, i com que aquest impacte ha 
variat considerablement a espanya en les generacions incloses a les dades 
del PIaac, la nostra anàlisi té elements en comú amb els estudis clàssics 
de mobilitat social, amb la notable diferència que el nostre explanandum 
no es refereix a l’ocupació o a l’educació adquirida, sinó a les capacitats 
in tel·lectuals. a partir d’aquests resultats podem veure que la majoria de 
l’acció que determina els coneixements dels adults a espanya es troba al 
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nivell individual, i només una part reduïda a les cohorts de naixement o 
grups d’edat. altrament dit, quan permetem que el pes del nivell educatiu 
formal sobre les competències variï entre cohorts/edats, els resultats es 
mantenen pràcticament iguals.

Per acabar, la taula 5.5, també de l’apèndix, incorpora el nivell educatiu 
dels entrevistats, com ja havíem fet a la taula anterior, més els controls 
rellevants de sexe i estatus migratori de l’estudiant. Veiem que la inclu-
sió d’aquests controls no altera el resultat de l’educació. el fet de ser 
immigrant està relacionat amb un nivell de competències més baix en 
tots dos tipus. les dones, per la seva banda, presenten competències 
més baixes que els homes, sobretot en l’àrea de les matemàtiques. en els 
models que mostrem a la taula incloem, a més de les tres variables ja 
presentades, una altra sèrie d’indicadors: l’edat, en grups quinquennals, 
que constitueix el nivell macro de l’anàlisi jeràrquica; l’educació dels 
pares com a indicador de l’origen social, i la pràctica quotidiana 
d’activitats numèriques i de lectura, respectivament, com a indicadors 
d’una participació activa en la formació contínua o aprenentatge per-
manent. els tres factors que havíem assenyalat a les hipòtesis mostren 
sense cap mena de dubte un efecte estadísticament significatiu (i positiu) 
sobre el nivell de competències demostrades. així mateix, la inclusió 
d’aquestes variables redueix d’alguna manera el coeficient associat a 
l’educació pròpia, de manera que podem afirmar que en realitat una 
part del (reduït) efecte de l’educació formal adquirida opera a través 
d’aquests altres factors. Per al nostre treball és crucial constatar la per-
sistència d’una transmissió intergeneracional d’avantatges que, en 
aquest cas, es manifesten en forma de competències.

entre les conclusions més rellevants d’aquesta anàlisi empírica podem 
considerar que les nostres explicacions són millors per explicar les diferèn-
cies entre cohorts que no pas les que hi ha al nivell individual, i això s’aplica 
tant a les matemàtiques com a la comprensió lectora (el resum dels estudis 
estadístics sobre els quals fonamentem aquesta conclusió els mostrem als 
gràfics 5.5 i 5.6 de l’apèndix estadístic del capítol). d’alguna manera, això 
no és estrany, ja que el nivell d’anàlisi de les cohorts no es veurà afectat per 
les capacitats innates, com sí que podem esperar que ho sigui el nivell indi-
vidual. amb la simple incorporació de la variable educació al model, som 
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capaços d’entendre fins al 34% de les diferències en el coneixement en ma-
temàtiques dels adults (i el 35% en lectura) i un 17% al nivell individual 
(31% en lectura). encara que aquest nivell d’èxit en l’explicació pugui sem-
blar rellevant, cal tenir en compte que implica que bona part de la variàn-
cia en tots dos nivells continua sent dependent de tercers factors (no obser-
vats), fins i tot controlant pel nivell de formació. al cap i a la fi, l’educació 
no arriba a explicar més d’una tercera part de les competències que tenen 
els adults de diverses cohorts.

dos factors destacats aquí poden ajudar a contextualitzar aquest relatiu fracàs 
de l’educació dels enquestats per predir les seves pròpies competències: en pri-
mer lloc, i amb totes les reserves metodològiques ja avançades, la importància 
persistent de l’educació dels pares. a espanya sembla que s’ha mantingut 
l’impacte de l’educació dels pares com a determinant de les competències de 
manera més aviat estable al llarg de les diferents cohorts de naixement. la va-
riància explicada corresponent a les diferències entre cohorts augmenta més 
de deu punts percentuals tant en les competències lectores com en les mate-
màtiques en controlar per l’origen familiar. en segon lloc, la pràctica quotidia-
na de les competències pròpies de cada matèria té l’efecte més gran, juntament 
amb l’educació pròpia, en l’explicació de les diferències entre cohorts. Sembla 
clar que, més enllà del títol educatiu formal, la comprensió numèrica i lectora 
depèn en gran manera de l’ús que hom fa d’aquestes capacitats, i aquesta ex-
plicació segurament té més pes entre els més grans que no pas entre els joves, 
per als quals la participació en el sistema educatiu és un fet molt més recent.

 5.7. Conclusions: l’ombra allargada de l’origen social

l’estudi PIaac representa una mirada fresca a la desigualtat educativa. 
en tant que constitueix una mostra representativa de la població adulta, 
cobreix tres generacions d’espanyols que han adquirit la seva educació 
sota circumstàncies històriques i socioeconòmiques radicalment diferents. 
el canvi social viscut durant el darrer mig segle té, per tant, una rellevància 
immensa com a context explicatiu de les diferències descrites en aquest 
capítol entre adults nascuts en diversos períodes. en aquest sentit, no és 
casual que les conclusions presentades aquí confirmin en diversos aspectes 
les dels estudis clàssics de mobilitat intergeneracional, especialment pel 
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que fa al paper transcendent que hi té l’expansió educativa, que va impli-
car un augment considerable del nivell mitjà de les capacitats numèriques 
i lectores, fins i tot malgrat l’efecte negatiu de l’edat, com ja hem vist. Una 
altra regularitat empírica que el nostre treball confirma i que ja havia estat 
destacada per aquests estudis és la persistent diferència de gènere en les 
competències dels adults. Més enllà de tot plegat, i reprenent el nostre in-
terès principal en aquest treball, la reminiscència més significativa es refe-
reix a la llarga ombra de l’origen social sobre la distribució de recursos 
socialment valorats, com ara l’educació i les pròpies capacitats intel·lectuals.

les nostres anàlisis han demostrat que la influència de l’educació dels pa-
res continua sent un predictor significatiu de la comprensió numèrica i 
lectora dels espanyols, fins i tot entre les generacions més grans. aquest 
impacte de l’origen social es manté un cop controlat l’efecte de l’educació 
pròpia assolida pels individus, un factor de rellevància òbvia que explica 
aproximadament la tercera part de la variància observada en les compe-
tències dels adults. Podem dir que això és poc o és molt? la resposta a 
aquesta pregunta depèn de la perspectiva.

és molt en el sentit que, com no pot sorprendre ningú, no hi ha cap altra 
variable amb un potencial explicatiu tan gran. Però al mateix temps pot 
semblar poc tenint en compte les preconcepcions que solem tenir respecte 
a l’educació. com que coneixem l’estreta relació que té amb tota mena de 
resultats rellevants, segurament els acadèmics en general, i els sociòlegs de 
l’educació en particular, de vegades pequem d’exagerar la importància 
dels títols educatius en considerar-los quasi sinònims de la intel·ligència o 
d’altres aspectes no relacionats amb l’educació formal. Pel cap baix, els 
resultats del PIaac serveixen per posar aquesta noció en perspectiva. Per 
exemple, fa palès que també importen l’aprenentatge permanent i l’ús dia-
ri que les persones fan dels seus coneixements. Podem concloure, doncs, 
amb un to esperançador, que fins i tot per als espanyols que no han tingut 
la sort d’assolir alts nivells d’educació formal, queda oberta l’opció 
d’estimular les seves capacitats intel·lectuals –i, amb això, les seves oportu-
nitats econòmiques– si es mantenen mentalment actius.
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l’educació és un tema de debat constant, tant per a l’opinió pública i els 
mitjans de comunicació com per als acadèmics, els gestors de l’administració 
i els polítics competents en la matèria. en tots aquests àmbits, el debat 
educatiu té dos vessants. el primer persegueix identificar els aspectes que 
milloren la qualitat educativa i, per tant, fer més productius els sistemes 
educatius propis de cada país, la qual cosa, al seu torn, té un impacte direc-
te en la competitivitat de l’economia. el segon, molt menys intens –potser a 
causa de la complexitat d’oferir missatges sintètics i fàcilment comprensi-
bles per al gran públic–, té a veure amb la manera en què l’aprenentatge es 
distribueix en la població. en altres paraules, el segon vessant del debat 
educatiu se centra en la igualtat d’oportunitats i dels resultats educatius. 
amb aquest rerefons, creiem que és possible afirmar, en diversos sentits, 
que el nostre treball introdueix com a mínim dues novetats destacades en 
el context espanyol. en primer lloc, es tracta d’una anàlisi en profunditat i 
de gran rigor metodològic que fa servir les millors bases de dades que 
s’han produït a espanya i també concertadament amb altres països desen-
volupats. Fins ara aquestes dades no havien estat explotades, tractades i 
interpretades de manera conjunta. en segon lloc, hem ofert una anàlisi 
poc freqüent sobre la manera en què es distribueixen les oportunitats edu-
catives al llarg del cicle vital.

Gràcies a la utilització de fonts de dades molt potents i diverses, hem 
demostrat que l’origen socioeconòmic dels individus, mesurat a partir de 
diversos indicadors, té un efecte persistent en les seves competències, re-
sultats, expectatives i oportunitats educatives, des de la infantesa fins a 
l’edat de la jubilació. al primer capítol hem analitzat les diferents formes 
en què les famílies comencen a acumular recursos rellevants per a 

  Conclusions
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l’educació dels seus fills. en particular, hem analitzat els efectes positius 
de l’educació preescolar a espanya i altres països desenvolupats i les di-
ferències que marquen els estímuls que els pares ofereixen als seus fills 
abans de començar l’educació primària. el capítol confirma que 
l’educació preescolar és un recurs netament positiu per a l’aprenentatge 
i que, a més a més, redueix el desavantatge que per a molts estudiants té 
el fet de socialitzar-se en llars menys afavorides quant als recursos. els 
estímuls que els pares ofereixen als fills són també una manera eficaç de 
millorar les seves oportunitats educatives. com que tot això és àmplia-
ment conegut, el nostre treball demostra que, a diversos països, la mane-
ra en què es relacionen l’educació preescolar i la implicació activa dels 
pares és més aviat substitutiva. altrament dit: encara que tots dos recur-
sos incrementen les competències lectores dels infants en primària, hi ha 
un sostre per damunt del qual el seu impacte marginal és cada vegada 
més reduït. l’educació infantil i l’estimulació durant els primers anys 
produeixen un efecte que no s’acumula amb caràcter additiu. en la me-
sura que els estímuls familiars són difícils de modificar, l’educació prees-
colar és per tant el millor instrument per reduir el desavantatge inicial 
dels alumnes que, a causa del seu origen familiar, s’enfronten a priori a 
un risc més elevat de fracàs escolar.

al capítol segon hem analitzat com les escoles, en les fases obligatòries de 
l’educació, contribueixen a reproduir la desigualtat educativa. tot i que 
espanya és un dels països de l’ocde amb efectes menors de l’escola (és a 
dir, amb menys diferències entre centres escolars), el debat públic sobre 
educació al nostre país es concentra intensivament en els problemes 
d’organització de les escoles i en les diferències en els recursos als quals 
tenen accés com un dels problemes bàsics del sistema educatiu. en aquest 
estudi hem demostrat que, contra el que hom sol creure, les escoles no al-
teren l’efecte de l’origen familiar o de l’estatus migratori sobre les compe-
tències dels estudiants en matemàtiques, llengua o altres matèries troncals 
del currículum escolar. d’altra banda, hem desmentit altres mites sobre els 
efectes de l’escola, com ara el de la rellevància de la titularitat dels centres. 
al seu torn, hem confirmat que a espanya –de la mateixa manera que pas-
sa en altres països– la segregació escolar per origen socioeconòmic és 
l’element central de les diferències entre escoles.
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el capítol tercer representa una novetat radical. els estudis internacionals 
sobre educació comparada han ignorat quasi totalment l’efecte que el con-
text econòmic pot tenir sobre la formació de les expectatives educatives 
dels estudiants abans d’acabar la seva educació obligatòria. en el nostre 
treball hem comprovat com l’impacte d’una recessió econòmica –com la 
que pateixen molts països desenvolupats i molt particularment espanya 
els darrers anys– podria tenir efectes seriosos a mitjà i a llarg termini en 
reduir l’entusiasme necessari per emprendre amb èxit les transicions edu-
catives. concretament, una recessió econòmica implica una reducció ge-
neral de les expectatives, que en el cas dels fills de les famílies menys afavo-
rides encara és més gran.

el capítol 4 ofereix conclusions no gaire afalagadores sobre la universitat 
espanyola. a diferència del que passa en altres països desenvolupats, al 
nostre país la universitat està poc estratificada. això vol dir que hi ha po-
ques universitats excel·lents, tot i que també són poques les molt dolentes. 
en altres paraules, totes se situen en un rang de qualitat molt semblant. 
Sustentem aquesta afirmació en el fet que amb prou feines el 2% dels co-
neixements dels estudiants de magisteri a espanya en matèries com ara les 
matemàtiques i la pedagogia de les matemàtiques depenen de la facultat o 
la universitat on estudien. tot i que el treball analitza només els resultats 
dels estudiants que es preparen per ser futurs mestres, aquesta conclusió 
podria ser extrapolable a la resta de les àrees d’estudi substantiu. la rela-
tiva igualtat de qualitat que trobem en el sistema universitari espanyol es 
podria considerar una bona notícia, però la conclusió final no pot ser ro-
tundament positiva, ja que el nivell mitjà en què convergeixen les facultats 
espanyoles és baix en termes internacionals.

el darrer capítol, el cinquè, analitza les desigualtats en competències 
numèriques i de lectura dels adults a espanya. tot i que la sociologia de 
l’educació s’ha centrat tradicionalment en l’estudi de les condicions en què 
els individus adquireixen els seus títols educatius, hem demostrat que, fins 
i tot tenint en compte l’educació formal dels espanyols, les seves compe-
tències difereixen segons quina hagi estat l’educació dels seus pares, és a 
dir, segons el seu origen socioeconòmic. Malgrat que les diferències entre 
les cohorts de naixement analitzades siguin importants, amb el suport de 
l’evidència empírica presentada aquí hem suggerit la importància de man-
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tenir una vida intel·lectual activa per reduir els diferencials en competèn-
cies, que actualment són més que evidents entre els espanyols de 16 a 65 
anys.

els resultats anteriors es poden sintetitzar en la idea que les desigualtats 
educatives es mantenen, encara que d’una manera no simètrica, al llarg del 
cicle vital. a tall de resum de les conclusions d’aquest estudi, utilitzem 
quatre de les cinc fonts de dades que hem treballat aquí per produir una 
imatge sintètica dels efectes de l’origen social dels individus sobre 
l’educació. el gràfic c.1 conté els coeficients estandarditzats d’una sèrie de 
models simples bivariables, estimats per mínims quadrats ordinaris 
(MQo).

gràfIc c.1

Impacte brut de l’educació dels pares en les competències dels fills 
en diferents fases del cicle vital. Coeficients estandarditzats d’una 
regressió per MQO
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nota: estimació pròpia a partir de pIrls, egd primària i secundària, tedsm i pIaac. es presenten estimadors en 
models buits en els quals l’educació dels pares és l’únic predictor. la variable dependent és sempre la puntuació 
obtinguda en proves de competència en diverses matèries. les variables dependents han estat estandarditzades 
per poder comparar l’efecte de l’origen social entre models.

comparant l’impacte de l’origen social durant el cicle educatiu, aquesta 
anàlisi conté diverses informacions interessants. en primer lloc, hi apre-
ciem una pauta curvilínia: l’efecte hereditari assoleix el nivell màxim en 
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l’escola primària, minva lleument en la secundària, cau dràsticament en 
l’educació universitària i es recupera de nou en la vida adulta. al llarg de 
l’estudi hem destacat diverses vegades (especialment als capítols 2 i 4) que 
el procés de selecció dels millors alumnes en les fases successives de la seva 
trajectòria escolar explica el declivi del pes de l’origen familiar sobre tot el 
cicle vital. en la mesura que el sistema universitari deixa fora una part 
important de joves, és comprensible que l’origen social perdi importància 
en aquesta fase.(1) el fet que l’efecte torni a augmentar posteriorment és en 
sintonia amb les nostres expectatives, perquè tornem a comptar amb una 
mostra representativa de la població completa i eliminem així la possibili-
tat d’un biaix per autoselecció.(2)

tanquem el nostre estudi amb una reflexió orientada a la pràctica política. 
encara que és arriscat –i allunyat del coneixement pròpiament científic– 
recomanar receptes magistrals en matèria d’educació, considerem que 
l’evidència proporcionada en aquestes pàgines permet confiar clarament 
en la validesa de les afirmacions que formulem tot seguit.

la millor manera de reduir la desigualtat educativa al llarg del cicle vital, 
per damunt d’altres alternatives, és la inversió en educació infantil i pri-
mària. tot i que l’opinió pública i el debat polític percebin el problema del 
fracàs escolar com un fet que es produeix en l’educació secundària, que és 
quan es manifesta amb tota cruesa, el remei es troba en l’origen de la trajec-
tòria escolar dels infants, perquè els desavantatges experimentats pels fills de 
famílies amb pocs recursos s’acumulen amb els anys. tant si és mit jançant 

(1) convé assenyalar que la mostra de tedS no és representativa de tota la població d’estudiants univer-
sitaris. es podria argumentar que hi ha una certa selecció negativa entre els estudiants de pedagogia (en la 
mesura que aquesta titulació té una nota de tall no gaire exigent), amb la qual cosa estiguem infraestimant 
l’efecte hereditari en la fase universitària.
(2) tot i que la caiguda de l’efecte entre l’educació primària i la terciària és coherent, la lleu disminució 
de l’efecte de reproducció que té lloc entre l’educació primària i la secundària resulta fins a un cert punt 
sorprenent. Habitualment hom argumenta que les diferències socials augmenten durant els primers anys 
d’escolarització. aquí, en canvi, sembla en efecte que les escoles espanyoles aconsegueixen igualar d’alguna 
manera les diferències inicials amb què els alumnes arriben al sistema educatiu. Una explicació d’aquesta 
diferència seria el fracàs escolar mateix. Sabem que els joves que no completen l’eSo abans d’abandonar 
definitivament l’escola mostren amb anterioritat taxes elevades d’absentisme o altres signes de manca 
d’implicació en els estudis. Per això és probable que un percentatge notable d’estudiants d’orígens humils no 
estigui ben representat a les mostres que fem servir, una circumstància que introduiria un biaix a la baixa en 
aquests resultats. en segon lloc, és remarcable que en la majoria de casos amb prou feines hi ha diferències 
entre els efectes hereditaris sobre les diverses competències estudiades (matemàtiques, lectura, llengua o 
pedagogia). No obstant això, la notable diferència entre els resultats amb les dades de PIrlS i eGd fa obvi 
que l’efecte de l’origen social pot dependre en certa manera de la prova usada per mesurar-lo.
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un estímul actiu exercit pels pares, com amb la promoció de l’e ducació 
preescolar i una estandardització efectiva de les competències que s’adqui-
reixen en l’educació primària, aquestes primeres fases de la vida educativa 
podrien resultar molt més profitoses i eficients des del punt de vista dels 
costos i beneficis que no pas una intensificació de la despesa en l’educació 
secundària (sense descuidar-la, naturalment), quan les solucions ja són li-
mitades. Segons el nostre parer, el debat sobre les reformes educatives a 
espanya està mal enfocat. Sense restar importància a la regulació del fun-
cionament dels centres, al currículum i a la provisió dels recursos necessa-
ris per a l’etapa de secundària, resulta sorprenent que el focus no apunti 
cap a les fases en què la desigualtat segons l’origen social, com hem vist al 
gràfic c.1, assoleix els seus màxims, i quan es poden assentar les bases per 
a l’aprenentatge de tota una generació d’infants.

Finalment, és imprescindible que totes les administracions públiques com-
petents en matèria d’educació es comprometin amb la producció de dades 
longitudinals o estudis de cohort que permetin conèixer amb més precisió 
quins processos determinen l’èxit o el fracàs escolar de manera anticipada. 
les estadístiques educatives, que fins avui són escasses, de mala qualitat i 
gestionades amb l’obscurantisme i la desconfiança amb què es continuen 
manejant tants afers rellevants en l’àmbit de l’administració pública, han 
de rebre la màxima prioritat, en la mateixa mesura que considerem que 
l’educació és un afer d’estat.
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   Apèndixs

  Apèndix A. Dades   

A.1. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

al capítol primer («l’ensenyament preescolar i els seus efectes en els resul-
tats educatius a espanya i el món desenvolupat. el paper dels pares i les 
polítiques educatives en els beneficis de l’escola infantil») hem fet servir la 
versió més recent (2011) de l’estudi PIrlS (Progress in International Read
ing Literacy Study).(1) aquestes dades avaluen la competència lectora 
d’alumnes de primària en una mostra àmplia de països. l’edició de PIrlS 
del 2011 és la tercera onada de l’estudi (les dues edicions anteriors s’havien 
fet els anys 2001 i 2006). PIrlS es basa en una mostra estratificada que, 
dins de cada país, selecciona un nombre representatiu d’escoles i, poste-
riorment, un nombre representatiu d’estudiants dins de cada escola. 
l’objectiu que es proposa és mesurar –i fer comparable internacional-
ment– el rendiment en comprensió lectora dels alumnes de quart curs 
d’educació primària, que solen tenir entre 9 i 10 anys. Van participar-hi 
més de 50 països, entre els quals espanya. S’han triat aquestes dades prin-
cipalment per la informació retrospectiva de gran qualitat sobre la fase 
anterior a l’ensenyament obligatori, l’etapa que a espanya es coneix com 
l’educació infantil. Un altre avantatge important és que aquestes dades 
contenen un mesurament objectiu del rendiment educatiu, en aquest cas la 
capacitat lectora, avaluada al quart curs. la capacitat lectora és una mesu-
ra que té una importància indubtable per a l’èxit escolar en fases poste-

(1) les dades, els qüestionaris i la documentació addicional de PIrlS es poden descarregar en format SaS 
o SPSS gratuïtament de la pàgina web http://timss.bc.edu/pirls2011/international-database.html.
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riors de l’educació formal, a causa de les competències bàsiques que es 
mobilitzen en el dia a dia durant l’edat adulta i, en termes més analítics, 
una variable dependent que respon molt bé als interessos de la recerca del 
capítol. Per recollir aquestes dades, els escolars que participen a l’estudi 
PIrlS se sotmeten a una prova de capacitat lectora. a més a més, l’estudi 
utilitza qüestionaris de tipus enquesta per obtenir informació addicional 
sobre el context personal, familiar i escolar de cada alumne. també emple-
nen un qüestionari els professors de cada classe que forma part de la mos-
tra, així com els directors de les escoles, amb l’objectiu de conèixer el con-
text educatiu nacional i el currículum d’aprenentatge de la lectura.

la taula a.1 ofereix informació sobre les dimensions mostrals de la base 
de dades de cada país. és evident que es tracta d’una mostra gran, amb un 
total de 168.497 alumnes, a més de submostres nacionals que oscil·len en-
tre un mínim de 3.586 (a Irlanda del Nord) i un màxim de 23.206 (al ca-
nadà). a espanya hi van participar 8.580 alumnes de 312 centres, a més de 
403 professors.

com hem assenyalat al capítol primer, la nostra variable dependent és la 
competència lectora, definida com l’«habilitat per comprendre i utilitzar 
les formes lingüístiques». la competència lectora es va examinar mit-
jançant dues proves parcials de 40 minuts cadascuna, amb un descans de 
20 minuts entre totes dues. cada bloc d’avaluació presentava als alumnes 
un text d’unes 750 paraules, sobre el qual havien de respondre una dotzena 
de preguntes. Hi havia preguntes d’elecció múltiple, preguntes semiestruc-
turades i preguntes obertes o de resposta construïda. Normalment un dels 
dos textos era literari (un breu relat o conte) i l’altre, informatiu (un article 
infantil sobre un tema o el fullet d’una excursió).

el gràfic a.1 mostra la distribució de la puntuació rebuda en competència 
lectora. tot i que el rang teòric de la prova va de 0 a 1.000 punts, hi obser-
vem que la gran majoria d’estudiants obtenen de fet una puntuació que 
oscil·la entre 300 i 700. el punt de referència són els 500 punts en què es va 
fixar la puntuació mitjana (de tots els països) a la primera edició de PIrlS 
l’any 2001 (amb una desviació típica de 100 punts). la mitjana de la mos-
tra utilitzada aquí se situa més amunt (540,92) perquè hem exclòs els paï-
sos menys desenvolupats de l’anàlisi, que coincideixen a tenir mitjanes per 
sota dels 500. la corba auxiliar il·lustra que la forma de la distribució 
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taula a.1

Dimensions mostrals per països (PIRLS)

país codI país n (mostra) percentatge de  
la mostra total

alemanya deu 4.000 2,37

anglaterra eng 3.927 2,33

austràlia aus 6.126 3,64

Bèlgica (valònia) Bfr 3.727 2,21

Bulgària Bgr 5.261 3,12

canadà can 23.206 13,77

croàcia Hrv 4.587 2,72

dinamarca dnK 4.594 2,73

eslovàquia svK 5.630 3,34

espanya esp 8.580 5,09

estats units usa 12.726 7,55

finlàndia fIn 4.640 2,75

frança fra 4.438 2,63

Hong Kong HKg 3.875 2,3

Hongria Hun 5.204 3,09

Irlanda Irl 4.524 2,68

Irlanda del nord nIr 3.586 2,13

Israel Isr 4.186 2,48

Itàlia Ita 4.189 2,49

lituània ltu 4.661 2,77

malta mlt 3.598 2,14

nova Zelanda nZl 5.644 3,35

països Baixos nld 3.995 2,37

polònia pol 5.005 2,97

portugal prt 4.085 2,42

rep. txeca cZe 4.556 2,7

romania rom 4.665 2,77

singapur sgp 6.367 3,78

suècia sWe 4.622 2,74

taiwan tWn 4.293 2,55

total 168.497 100,00

font: elaboració pròpia a partir de pIrls 2011.
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s’aproxima a la distribució normal, amb la típica concentració d’alumnes 
a les zones mitjanes. la puntuació mitjana (sense ponderar) per a espanya 
el 2011 és de 518,38 punts.

gràfIc a.1

Distribució univariable de la capacitat lectora
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font: elaboració pròpia a partir de pIrls 2011.

la nostra variable independent més important és l’assistència a l’edu-
cació preescolar, que ve mesurada en sis categories. a més a més de dis-
tingir entre els infants que han anat a una escola infantil i els que no ho 
han fet, el gran avantatge de la font de dades és que, entre aquests pri-
mers, també se’ns facilita informació sobre el temps que els nens i nenes 
van passar a l’escola infantil. la taula a.2 resumeix la distribució que 
trobem a la mostra.

S’observa que tan sols una petita minoria d’infants (menys del 6%) no va 
participar en l’educació preescolar en cap moment abans de l’edat a la 
qual comença l’escolarització obligatòria. és a dir, la majoria d’infants sí 
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que assisteixen en algun moment a l’escola infantil. com podíem esperar, 
però, hi ha diferències quant al temps que romanen escolaritzats: un de 
cada deu nens hi va un any o menys, mentre que un de cada dos hi va tres 
anys o més. Naturalment, hi ha diferències importants entre països a 
aquest respecte.

taula a.2

Distribució univariable de la durada de l’assistència  
a l’escola infantil

n percentatge

no va assistir a Isced=0 7.372 5,62

un any o menys 13.104 10,00

entre un i dos anys 8.450 6,45

dos anys 17.390 13,27

entre dos i tres anys 19.891 15,18

tres o més anys 64.864 49,49

total 131.071 100,00

Isced=International standard classification of education.  
font: elaboració pròpia a partir de pIrls 2011.

la taula a.3 ens mostra la durada mitjana per país un cop que hem trans-
format aquesta variable en lineal. la posició d’espanya en aquesta classi-
ficació és força positiva, ja que amb una mitjana d’assistència de 4,4 anys, 
es troba en el grup de països en els quals l’assistència l’escola infantil és 
més alta.

el disseny de recerca que hem seguit al capítol primer inclou dues varia-
bles independents mediadores: les pràctiques educatives dels pares, d’una 
banda, i el seu nivell de formació, de l’altra. ens interessa fonamental-
ment en quina mesura aquestes dues variables moderen la relació entre 
l’assistència a l’escola infantil i els rendiments educatius posteriors (en 
primària). la primera variable (implicació dels pares en activitats forma-
tives) es recull a les dades de PIrlS de manera retrospectiva i es refereix 
a la freqüència amb què els pares van practicar amb els seus fills les acti-
vitats de caràcter educatiu següents: llegir llibres, explicar històries, can-
tar cançons, jugar amb l’abecedari, parlar del que han fet, debatre lectu-
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taula a.3

Distribució de l’educació preescolar per països, ordenats segons  
la mitjana

país mItjana (anys) desv. típIca

Irlanda del nord 1,96 1,18

Irlanda 2,30 1,41

austràlia 2,32 1,46

canadà 2,47 1,56

polònia 2,84 2,08

croàcia 2,96 2,16

països Baixos 3,12 0,97

malta 3,25 0,87

lituània 3,61 1,96

portugal 3,64 1,68

finlàndia 3,67 1,61

Tota la mostra 3,71 1,61

nova Zelanda 3,76 1,36

taiwan 3,79 1,21

Bulgària 3,85 1,75

eslovàquia 4,13 1,46

romania 4,14 1,40

Israel 4,30 1,06

suècia 4,36 1,32

singapur 4,37 1,01

espanya 4,39 1,13

rep. txeca 4,40 1,10

alemanya 4,57 0,92

Itàlia 4,58 0,92

Hong Kong 4,60 0,69

Bèlgica (valònia) 4,66 0,79

frança 4,69 0,66

dinamarca 4,69 0,79

Hongria 4,79 0,64

font: elaboració pròpia a partir de pIrls 2011.
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res, jocs de paraules, escriure cartes, llegir rètols en veu alta, cantar 
cançons de comptar, comptar objectes, jugar amb formes o blocs de 
construcció, jugar a jocs de taula o de cartes. aquestes freqüències van 
ser convertides mitjançant l’anàlisi factorial en una mesura única, un 
factor de naturalesa contínua. el gràfic a.2 presenta la distribució de la 
implicació dels progenitors en activitats relacionades amb la lectura per 
a la mostra completa de països, tot i que òbviament hi ha diferències 
considerables entre els diferents contextos.

gràfIc a.2

Distribució univariable de la implicació parental en activitats 
relacionades amb la lectura
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font: elaboració pròpia a partir de pIrls 2011.

l’altra variable mediadora és el nivell educatiu dels pares, que aquí fem 
servir com a indicador de l’origen social dels estudiants. aquesta varia-
ble ha estat recollida a les dades per mitjà de l’esquema estàndard en 
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investigacions comparades, la classificació internacional normalitzada 
de l’educació o ISced (International Standard Classification of Educa
tion). apliquem el criteri de dominació per determinar el nivell més alt 
de tots dos progenitors, i convertim aquesta variable en lineal reesca-
lant els valors de cada categoria perquè el salt de l’un a l’altre no impli-
qui un canvi idèntic sinó proporcional a l’impacte que tenen com a 
predictor de la nostra variable dependent.

l’estructura de la mostra de les dades de PIrlS (estudiants jerarquitzats 
per països) ofereix l’estructura idònia per a una anàlisi multinivell o jeràr-
quica.

A.2.  Estudis generals de diagnòstic de primària (2009) i secundària 
(2010)

el capítol 2 («els efectes de l’escola en la reproducció de les desigualtats 
educatives en l’ensenyament obligatori a espanya») utilitza dades produï-
des i sistematitzades per l’Institut Nacional per a l’avaluació educativa, 
un organisme que depèn del Ministeri d’educació, ciència i esport. con-
cretament, els dos estudis d’avaluació que el Ministeri ha fet públics els 
darrers anys, coneguts amb el nom d’estudis generals de diagnòstic del 
2009 (per a l’educació primària) i el 2010 (per a la secundària). la distri-
bució d’aquestes dades constitueix un gran avanç en la transparència, un 
factor sempre imprescindible per a la producció d’estudis de qualitat cien-
tífica, contra la norma que ha seguit el mateix Ministeri en ocasions ante-
riors i que segueixen les comunitats autònomes, ja que només en ocasions 
molt excepcionals han fet accessibles els seus estudis d’avaluació i diagnòs-
tic (que, d’altra banda, totes fan amb periodicitat). les variables depen-
dents que proporcionen aquests estudis serveixen per avaluar els resultats 
del sistema educatiu espanyol en conjunt. així, en aquest cas no es tracta 
de competències cognitives, sinó de l’avaluació de coneixements marcats 
pel currículum de l’últim curs de l’educació primària i de la secundària, 
respectivament.

l’estudi general de diagnòstic de primària (eGdP-2009) parteix d’una mos-
tra de 28.708 estudiants distribuïts en 900 centres escolars. Malauradament, 
el Ministeri no ha distribuït les variables territorials i, per tant, no és possible 
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distingir, ni en aquest estudi ni en el de secundària, la comunitat autònoma 
on es troba cada escola. la taula a.4 presenta una descripció de la gran-
dària mostral vàlida per a cada variable utilitzada en l’anàlisi de l’educació 
primària, com també la seva distribució.

taula a.4

Estadístics descriptius de les variables utilitzades a l’EGDP-2009

varIaBle n mItjana desv. típ. mínIm màxIm

matemàtiques 27.888 502,27 91,55 163,06 838,28

llengua 27.769 502,64 93,51 162,70 822,92

ciències naturals 27.800 502,35 92,97 139,05 815,20

ciències socials 27.898 502,48 93,17 164,93 763,48

estatus socioeconòmic 28.708 0,02 0,99 –3,35 1,60

sexe 27.466 0,49 0,50 0 1

Immigrant 26.994 0,10 0,30 0 1

nombre de llibres 27.177 3,24 1,47 1 6

escola pública  28.708 0,65 0,48 0 1

mitjana estatus socioec. escola 28.708 0,02 0,54 –1,80 1,15

font: elaboració pròpia a partir de l’egdp2009.

el gràfic a.3 resumeix amb més detall la distribució de les variables depen-
dents de l’eGdP-2009, encara que la majoria d’anàlisis es concentren en 
les notes dels estudiants en matemàtiques. com podem veure-hi, totes les 
distribucions són més o menys normals i estan ajustades per tenir una mit-
jana de prop de 500 punts.

Per la seva banda, l’estudi general de diagnòstic de l’educació secundària 
inclou entrevistes i proves efectuades a 29.154 alumnes distribuïts en 933 
centres. la taula a.5 proporciona informació sobre les mostres disponi-
bles per a cada variable utilitzada al capítol 2 i la seva distribució.

Finalment, el gràfic a.4 resumeix detalladament la distribució de les pro-
ves d’avaluació diagnòstica en les matèries que van ser avaluades. com en 
el cas de la primària, la mitjana no ponderada frega els 500 punts i presen-
ta, per a tots quatre casos, una distribució normal.
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gràfIc a.3

Descripció de les variables dependents de l’avaluació en primària

matemàtiques

8

6

4

2

0
200 400 600 800

p
er

ce
nt

at
ge

 d
e 

ca
so

s

llengua

8

6

4

2

0
200 400 600 800

p
er

ce
nt

at
ge

 d
e 

ca
so

s

ciències naturals 

8

6

4

2

0
200 400 600 800

p
er

ce
nt

at
ge

 d
e 

ca
so

s

ciències socials

8

6

4

2

0
200 400 600 800

p
er

ce
nt

at
ge

 d
e 

ca
so

s

font: elaboració pròpia a partir de l’egdp2009.

taula a.5

Estadístics descriptius de les variables utilitzades a l’EGDS-2010 

varIaBle n mItjana  desv. típ. mínIm màxIm

matemàtiques 27.744 503,67 88,18 141,53 840,98

llengua  27.696 504,48 93,96 151,29 812,51

ciències naturals 27.814 504,08 92,01 160,31 806,47

ciències socials 27.909 503,29 92,85 193,39 775,21

estatus socioeconòmic 29.153 0,00 1,00 –3,22 1,82

sexe 27.784 0,50 0,50 0 1

Immigrant 27.347 0,11 0,32 0 1

nombre de llibres 27.455 2,25 1,13 1 4

escola pública 29.153 0,67 0,47 0 1

mitjana estatus socioec. escola 29.153 0,00 0,56 –1,82 1,46

font: elaboració pròpia a partir de l’egds2010.
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gràfIc a.4

Descripció de les variables dependents de l’avaluació  
en secundària
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font: elaboració pròpia a partir de l’egds2010.

A.3. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)

al capítol 3 («les expectatives de continuïtat en el sistema educatiu 
abans de l’ensenyament postobligatori. el pes de les desigualtats cogniti-
ves i segons l’origen social») hem fet servir com a font principal les dades 
de tIMSS (Trends in Mathematics and Science Study).(2) tIMSS és una 
base de dades internacional que mesura el rendiment educatiu en diver-
ses matèries, com també les expectatives que els estudiants tenen respecte 
a la seva continuïtat en el sistema educatiu. aquest estudi el desenvolupa 
la Iea (International association for the evaluation of  educational 

(2)  les dades, els qüestionaris i la documentació addicional de tIMSS es poden descarregar en format 
SaS o SPSS gratuïtament de la pàgina web http://timss.bc.edu/timss2011/international-database.html.  
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achievement) i constitueix una avaluació comparable del coneixement 
de matemàtiques i ciències dels estudiants de quart i vuitè curs. tIMSS 
es va dur a terme per primer cop l’any 1995, i des d’aleshores se’n fa una 
nova onada cada quatre anys (fins ara hi ha, per tant, cinc punts en el 
temps amb els quals es pot treballar). l’estudi inclou dades aportades 
directament pels estudiants, els professors i representants de les escoles 
de cada país participant. aquesta estructura jeràrquica permet la utilit-
zació de les tècniques multinivell que explicarem a l’apèndix b.

les anàlisis que mostrem al capítol 3 utilitzen exclusivament les dades de 
vuitè curs en tres moments (2003, 2007 i 2011), ja que per a les dades ante-
riors al 2003 la mostra de països és massa reduïda. Hi incloem tots els 
països amb un PIb per càpita de més de 15.000 dòlars i n’excloem, per les 
seves característiques especials, els països productors de petroli. la nostra 
mostra final inclou 24 països, tot i que no tots participen en les tres onades. 
aquests països, així com les mostres d’estudiants entrevistats per país, es 
presenten a la taula a.6. cal assenyalar que la mostra corresponent a es-
panya no és de caràcter nacional sinó que únicament correspon al País 
basc.

el període recollit en aquestes dades ens permet d’observar els estudiants 
abans, durant i, per a alguns països, després de la crisi econòmica en la 
qual encara ens trobem (a espanya). com que els països han experimentat 
la contracció econòmica en moments diferents i amb intensitats també 
diverses, la selecció d’aquest període és idònia per tal de poder disposar de 
la màxima variabilitat possible en les condicions macroeconòmiques i en 
les respostes individuals a aquestes condicions en diferents països i al llarg 
del temps.

Per poder comparar l’efecte dels canvis en el context econòmic sobre les 
carreres educatives futures dels escolars en diversos països, la informació 
que contenen les dades de tIMSS és menys rica que no pas les que oferei-
xen els estudis nacionals específicament dissenyats per investigar el tema. 
tIMSS conté informació limitada sobre les carreres futures, però en canvi 
disposa d’un nombre elevat de països que poden ser analitzats; això, per 
tant, ens permet d’explotar la variabilitat en els resultats educatius al llarg 
del temps (concretament, entre el 2003 i el 2011).
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taula a.6

Mostres de TIMSS. Països rics excloent els productors de petroli

2003 2007 2011 mostra

austràlia x x x 16.416

Bèlgica x 4.970

canadà x x x 35.992

corea x x x 14.715

eslovènia x x x 12.036

espanya x x 4.810

estats units x x x 32.628

finlàndia x 4.266

Hong Kong x x x 12.457

Hongria x x x 12.591

Israel x x x 12.311

Itàlia x x x 12.665

japó x x x 13.582

lituània x x 8.738

malta x 4.670

noruega x x x 12.622

països Baixos x 9.137

regne unit x x x 18.283

rep. txeca x 4.845

singapur x x x 16.544

suècia x x x 15.044

xile x 5.835

xipre x x 8.401

font: elaboració pròpia a partir de tImss.

restringim les nostres anàlisis als estudiants que fan vuitè curs en el mo-
ment de la recollida de les dades. aquests estudiants solen tenir entre 13 i 
14 anys i no els falta gaire per concloure l’etapa obligatòria dels seus estu-
dis. Se’ls demana quant de temps creuen que continuaran en el sistema 
educatiu (en quin nivell pensen que acabaran). les seves respostes vénen 
donades pels nivells ISced (International Standard Classification of Edu
cation). Pel que fa a les anàlisis, les respostes es van recodificar per situar-
les en un rang entre 0 i 100. les categories ISced es van recodificar com 
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segueix: 0 = menys de secundària obligatòria (<ISced 2), 10 = secun-
dària obligatòria (ISced 2), 40 = secundària superior (batxillerat) (IS-
ced 3), 50 = postsecundària (per exemple, formació professional supe-
rior) (ISced 4), 80 = educació terciària de cicle curt (ISced 5b), 90 = 
educació terciària, llicenciatura, màster o equivalent (ISced 5a), 100 = 
doctorat (ISced 6). en incloure distàncies diferents entre els nivells, 
aquest esquema intenta donar més pes a l’educació terciària i reflectir el 
desavantatge que han d’afrontar les persones menys qualificades. aquesta 
decisió és necessàriament arbitrària, per la qual cosa es van fer proves so-
bre la robustesa dels resultats fent servir esquemes alternatius. No es va 
detectar cap diferència remarcable.

com que les decisions sobre la continuïtat dels estudis es veuen molt influï-
des pel rendiment previ, ajustem les expectatives expressades pels alumnes 
utilitzant els resultats en proves estandarditzades de matemàtiques (els resul-
tats són idèntics quan ajustem pels resultats en ciències). com que l’efecte 
del rendiment escolar sobre les expectatives no és lineal, usem variables di-
cotòmiques amb les quals dividim la mostra d’estudiants en cinc quintils, 
d’acord amb les seves puntuacions a les proves. Si ordenem aquestes pun-
tuacions de més baixa a més alta, el primer quintil conté el 20% de la distri-
bució amb la puntuació més baixa, mentre que al cinquè quintil tenim el 
20% d’estudiants amb puntuacions més altes. la variable dependent del ca-
pítol 3 es defineix, per tant, com les expectatives controlant pel rendiment, o, 
de manera més sintètica, les expectatives condicionals. aquesta mesura ens 
permet captar la influència de l’origen social sobre les expectatives dels esco-
lars, un cop tret l’efecte de les capacitats, abans de prendre la decisió sobre si 
continuar o no més enllà de la formació obligatòria i, en cas de continuar, 
quina trajectòria (acadèmica o professional) elegir.

en les anàlisis empíriques fem servir dos indicadors diferents de l’origen 
social, un per a cada mecanisme de reproducció de la desigualtat d’oportu-
nitats educatives: el capital cultural, d’una banda, i els recursos materials de 
la llar, de l’altra. Quant al primer, el capital cultural, disposem d’informació 
del nivell educatiu tant del pare com de la mare, per la qual cosa seleccio-
nem, aplicant el principi de dominació, el nivell ISced més alt d’un dels dos 
progenitors. a l’efecte de simplificar la interpretació dels resultats, hem con-
siderat aquesta variable d’educació dels pares com a contínua, encara que 
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també explorem, a fi de comprovar la robustesa dels nostres resultats, el seu 
tractament com set variables dicotòmiques per reflectir una possible no li-
nealitat, i els resultats no han mostrat canvis remarcables. Pel que fa al nos-
tre segon mesurament, els recursos materials, malauradament tIMSS no 
disposa d’informació directa sobre la situació econòmica de les famílies. 
Fem servir, per tant, diversos indicadors dicotòmics específics per a cada 
país-any sobre la disponibilitat de béns de la llar que es consideren bàsics en 
aquest context i període. a partir d’aquesta informació, mitjançant anàlisi 
factorial construïm una mesura composta de privació estandarditzada. els 
béns inclosos en cada país-any són molt variats i reflecteixen doncs els diver-
sos nivells de benestar material mitjans en cada context. així, per exemple, a 
Finlàndia el 2011 els cinc indicadors usats són: tenir telèfon mòbil propi, 
disposar d’un ordinador, tenir un televisor per a ús propi, un instrument 
musical i una mascota. a botswana, el mateix any, es van fer servir sis indi-
cadors: tenir una calculadora, un diccionari, aigua corrent, electricitat, tele-
visió i ràdio. la mesura de privació resultant d’aquesta operació és una úni-
ca variable contínua, vàlida per a tots els anys i països de la nostra mostra. 
anomenem aquests dos tipus de recursos «recursos educatius» i «recursos 
materials», respectivament.

les dades contextuals per captar els canvis en el cicle econòmic es van obte-
nir de la base de dades World development Indicators (WdI),(3) del banc 
Mundial. aquest organisme ofereix sèries històriques que comencen el 1960 
sobre un gran nombre d’indicadors per a més de 200 països del món. Per al 
capítol 3 fem servir tant dades del PIb per càpita (en PPP constants del 2005 
i expressat en milers per facilitar la lectura dels coeficients) com del creixe-
ment del PIb (expressat en percentatges anuals, positius en cas d’expansió i 
negatius en cas de contracció). el gràfic a.5 presenta una descripció 
d’aquestes variables en tots els països de la mostra i en tots els anys en què 
participen. l’ús conjunt d’aquestes dues mesures permet de reflectir no tan 
sols el canvi anual en el clima econòmic, sinó també el nivell general de des-
envolupament econòmic de cada país, una informació crucial en una mostra 
tan heterogènia de països com la nostra.

(3) les dades WdI es poden descarregar en format excel gratuïtament de la pàgina web http://data.world-
bank.org/data-catalog/world-development-indicators.
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gràfIc a.5

Descripció del PIB per càpita i el creixement del PIB en la mostra  
de països-any
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font: elaboració pròpia a partir de tImss.

les dades finals del capítol 3 presenten una estructura d’estudiants jerar-
quitzats per països. aquest disseny jeràrquic permet d’avaluar empírica-
ment l’efecte de les explicacions macro, al nivell dels països, sobre els pro-
cessos que tenen lloc al nivell individual.

A.4. TEDS-M 2009 (Teacher Education Study in Mathematics)

l’estudi de la formació del professorat en matemàtiques (tedS-M, Tea
cher Education Study in Mathematics) va ser elaborat per l’associació Inter-
nacional per a l’avaluació del rendiment educatiu (Iea) el 2009 a fi 
d’entendre com estan preparats els professors per ensenyar matemàtiques a 
l’escola primària i a l’etapa inicial de l’escola secundària, intra i inter països. 
aquesta és la base de dades del capítol 4 («les competències adquirides a la 
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universitat i la formació dels mestres i professors a espanya. Quina impor-
tància hi tenen les diferents facultats?»).(4) aquest conjunt de dades permet 
específicament d’analitzar a) els tipus d’oportunitats institucionals i profes-
sionals previstos per als futurs docents; b) les diferències en els plans d’estudis 
i les normatives que organitzen els programes; c) el contingut impartit i 
l’organització de l’ensenyament, i d) les experiències prèvies dels responsa-
bles de l’execució d’aquests programes. les dades contenen mostres 
d’estudiants universitaris de botswana, el canadà, Xile, taiwan, Geòrgia, 
alemanya, Malàisia, Noruega, oman, Filipines, Polònia, rússia, Singapur, 
espanya, Suïssa (cantons germanòfons), tailàndia i els estats Units. en 
aquest capítol ens centrem exclusivament en l’anàlisi del cas espanyol.

encara que les motivacions polítiques que van inspirar la creació d’a ques-
ta base de dades sorgeixen de la necessitat de comprendre les dinàmiques 
docents que tenen lloc a les escoles primàries i secundàries, tedS-M pro-
porciona una mesura estandarditzada dels coneixements que els estu-
diants d’educació tenen en matemàtiques abans de graduar-se a la univer-
sitat. altrament dit, aquest conjunt de dades representa una eina única per 
a l’estudi dels efectes de l’escola en l’educació terciària. tedS-M va des-
envolupar un disseny de mostreig en dues etapes. en primer lloc, es va se-
leccionar una mostra d’institucions de formació docent que ofereixen edu-
cació a la població objecte de l’estudi de l’univers de cada país. Per a cada 
institució seleccionada, es va recopilar informació en tots els programes 
relacionats amb la preparació matemàtica dels futurs docents de primària 
i secundària. Posteriorment, dins les institucions i programes inclosos en 
l’estudi, es va seleccionar una mostra final d’educadors i futurs mestres.

els programes de preparació dels futurs professors d’educació primària a 
espanya atorguen als futurs professors una acreditació única independen-
tment de la matèria en què es vulguin especialitzar i de les diferències relle-
vants en la seva formació pedagògica. aquests components estan inclosos 
en la primera fase de l’educació postsecundària i avalats per una sola cre-
dencial. la mostra inclou 1.093 futurs professors espanyols de 44 institu-
cions d’educació superior. la taula a.7 descriu la grandària de la mostra 
disponible per a les variables utilitzades al capítol 4 i la seva distribució.

(4) les dades es poden sol·licitar a la web http://www.iea.nl/teds-m.html.
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taula a.7

Descripció de les variables TEDS-M

 n mItjana desv. típIca

puntuacions en matemàtiques 1.093 479,30  56,5

pedagogia de les matemàtiques 1.093 490,95  63,2

selecció 1.068   4,00  0,8

edat 1.093  23,20  4,4

dona 1.093   0,80  0,4

mitjana (educació dels pares) 1.093   3,40  0,7

educació dels pares 1.054   3,40  2,1

Havia cursat matemàtiques abans 1.048   2,30  1,1

notes en secundària 1.080   3,20  1,1

elegeix: per perspectives laborals 1.059   2,10  0,9

elegeix: per vocació 1.064   1,80  0,9

font: elaboració pròpia a partir de tedsm 2009.

gràfIc a.6

Distribució de les variables dependents de l’estudi TEDS-M 2009  
per a Espanya
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font: elaboració pròpia a partir de tedsm 2009.
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A.5.  PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies)

les dades utilitzades al capítol 5 del nostre treball («l’expansió educativa a 
espanya i les competències dels adults segons l’origen social») corresponen a 
l’estudi PIaac dut a terme per primer cop el 2009 en alguns països membres 
de l’ocde, entre els quals espanya. tot i que van participar-hi 33 països, les 
nostres anàlisis s’han restringit a la mostra espanyola. PIaac mesura les 
competències que els adults poden necessitar per a la seva participació social, 
necessàries també per garantir un desenvolupament positiu de les societats en 
conjunt. l’estudi va prendre com a marc mostral tota la població de 16 a 65 
anys als països participants. tots els enquestats van fer tres proves de compe-
tències, entre les quals una de resolució de problemes numèrics i una altra de 
lectura, que són les variables dependents que fem servir en el nostre treball.(5) 

taula a.8

Descripció de les variables utilitzades a partir de les dades del PIAAC

n mItjana desv. típIca mínIm màxIm

lectura 5.971 249,72 48,34 78,76 375,54

matemàtiques 5.971 243,33 50,73 82,32 380,86

educació 5.972   1,77   0,86   1   3

educació dels pares 5.781   1,42   0,72   1   3

Immigrant 5.969   0,13   0,34   0   1

dona 6.055   0,51   0,50   0   1

utilitza la lectura 5.960   0   0,78  –1,07   2,48

utilitza les matemàtiques 5.965   0   0,84  –0,60   3,51

font: elaboració pròpia a partir de pIaacespanya.

Finalment, el gràfic a.7 mostra la distribució de les variables dependents 
que s’han utilitzat en aquest capítol. 

(5) Per a informació addicional sobre les dades i com accedir-hi, podeu consultar l’enllaç següent: http://
www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm.
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gràfIc a.7

Distribució de les variables dependents de l’estudi PIAAC per a 
Espanya
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font: elaboració pròpia a partir de pIaacespanya.
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  Apèndix B. Mètodes 

la regressió multinivell és una tècnica de recerca que es fa servir molt sovint 
en el camp de l’educació. la seva particularitat és que permet d’expandir els 
principis bàsics de la regressió multivariable a un entorn en el qual les varia-
bles explicatives operen en dos o més nivells d’agregació. l’exemple clàssic, i 
que s’aplica d’una manera o una altra a tots els capítols d’aquest treball, és 
el d’estudiants jerarquitzats en escoles, observats en diversos països, o bé 
individus que pertanyen a diferents cohorts. Pensem en un model de regres-
sió lineal convencional que consideri tan sols un nivell d’explicació estimat 
per mínims quadrats ordinaris (MQo),

yij=b0+b1x1+…+bnxn+ei

Si una part de l’heterogeneïtat sistemàtica no explicada a la nostra variable 
dependent és deguda a característiques dels individus i al col·lectiu en el 
qual estan jerarquitzats, l’equació de dalt implica un error important: la 
variància del nivell j quedarà recollida en l’error (ei) i haurem omès una 
informació rellevant. Si és així, els residus dins de cada grup tindran algu-
na semblança entre ells i seguiran un patró de distribució sistemàtic més o 
menys fort en funció de la importància de la jerarquització sobre la varia-
ble dependent.

la solució per evitar aquest problema és estimar models de més d’un ni-
vell, models jeràrquics o multinivell. N’hi ha tres tipus bàsics (i els fem 
servir tots tres en les anàlisis que presentem als capítols precedents): el 
model amb efectes fixos, el model amb constant aleatòria i el model amb 
pendents aleatoris.

B.1. El model amb efectes fixos

Una alternativa que cal considerar és l’estimació d’un model de dos ni-
vells amb efectes fixos. aquests models no estan destinats a explicar la 
variància que diferencia els grups entre ells, sinó que serveixen per con-
gelar-la a fi d’obtenir estimacions condicionals no esbiaixades dels efec-
tes que operen al nivell individual. en altres paraules, ens permeten fer 
inferències fiables del que passa al nivell inferior d’agregació, tot sabent 
que al superior hi ha processos sobre els quals no ens pronunciem, enca-
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ra que tècnicament són considerats a la nostra equació. així, en optar 
per aquest tipus de models es pensa que hi ha algun procés que s’esdevé 
dins els grups (i que, per tant, afecta igualment tots els seus membres) i 
que és rellevant per entendre com s’ordena la variància de la nostra va-
riable dependent. No obstant això, en desconèixer-ho, en resultar impos-
sible la seva operacionalització, o simplement en ser un mer control per 
a la nostra teoria, en tenim prou si el considerem com un control en la 
nostra modelització de la realitat. com és lògic, els models d’efectes fixos 
no poden ser estimats en contextos en què tota o quasi tota la variància 
sigui intergrups, i no n’hi hagi gens o sigui molt escassa al nivell intra-
grups. l’especificació d’un model d’efectes fixos és:

yij −yj =(xij −xj)b+eij −ej

aquí yij és el valor de la variable dependent per a l’individu i en el grup j, 
mentre que yj és el valor mitjà de la variable dependent en el grup j. cal 
aplicar aquesta mateixa lògica als altres termes de l’equació.

B.2. El model amb intercepte aleatori

les regressions multinivell d’intercepte aleatori també es coneixen com 
regressions «d’intercepte com a resultat», ja que la constant, al seu torn, es 
pot expressar com un model a part o, d’alguna manera, com una regressió 
dins la regressió. en la seva versió buida, l’especificació no inclou variables 
explicatives ni controls. el rendiment de l’individu i a l’escola  (yij) és una 
funció de la mitjana de la seva escola (b0j) i de la desviació que aquest es-
tudiant representa respecte a la mitjana de l’escola  (eij). 

yij=b0j+eij

com tot intercepte, la constant pot ser concebuda com el valor mitjà de 
la variable dependent de la nostra mostra analítica. aquest model conté 
dos nivells de variació aleatòria, un per al nivell i i un altre per al nivell j. 
la del nivell j és inclosa dins l’intercepte en la seva notació convencional 
(b0j). 

b0j=g00+u0j
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l’intercepte resulta de calcular una mitjana corresponent a tots els grups 
o unitats agregades que utilitzem en l’anàlisi (g00, que en anglès s’anomena 
grand mean i que correspon a la mitjana general de la mostra), i una des-
viació que reflecteix la distància de cada grup j respecte a la mitjana gene-
ral (u0j). aquest «residu» del nivell agregat pot ser conceptualitzat com 
una variable latent que recull l’efecte de la jerarquització dels casos en 
unitats agregades; altrament dit, la idiosincràsia de cada grup. 

yij=g00+u0j +eij

tant u0j com eij són independents i es distribueixen amb una mitjana de 0 i 
una variància s2(u0) i s

2(e). la correlació entre dues unitats i i i’ preses a 
l’atzar dins la mateixa unitat agregada és:  

r(Yij, Yi’j)=[ (s2u0/(s
2
u0+s2e)]

així podem veure que allò que estimem és una proporció –els seus valors 
oscil·len necessàriament entre 0 i 1– de la variància explicada pel nivell 
agregat [var(u0)] sobre el total de variància [var(yij)]. 

a l’especificació del model buit podem afegir-hi alguna variable (o vector 
de variables) independent, mesurada al nivell de les escoles. així, la cons-
tant serà no tan sols una funció de la mitjana general (g00) i una pertorba-
ció aleatòria (u0j), sinó també de l’efecte de ser un centre públic o privat (o 
de qualsevol altra variable del nivell agregat, zj) estimat mitjançant un nou 
paràmetre (g01)

b0j=g00+g01zj+u0j

en col·locar aquesta equació en el model complet, tenim la nova especifi-
cació que mirem d’estimar tot seguit:

yij=g00+g01zj+u0j+eij

B.3. El model de pendents aleatoris

a l’especificació anterior podem afegir un efecte semblant al que hem 
acordat per a la modelització de la constant, en el paràmetre que estimem 
per a la variable xij. és a dir, convertim el pendent en resultat, introduint 
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una nova subequació a la principal, que es podria especificar de manera 
latent com:

b1j=g10+u1j

la interpretació substantiva del pendent del nostre efecte explicatiu xij sobre 
la variable dependent és assimilable a un paràmetre additiu i una mena 
d’interacció entre la variable independent del nivell individual i cadascuna de 
les unitats d’agregació. concretament, (g10) seria la informació equivalent a 
la que ens donaria el paràmetre principal d’una interacció, específicament 
l’efecte mitjà de la nostra variable independent sobre la dependent; u1j al seu 
torn seria la correcció específica de cada grup en l’efecte d’xij sobre y, de ma-
nera que substantivament equivaldria al paràmetre interactiu entre la nostra 
explicació del nivell individual i una certa variable fictícia que modelitzarà 
l’especificitat de cada grup en una equació d’un únic nivell. en resum, 
l’especificació completa resultant seria:

yij=g00+g10xij+u0j+u1j+eij

així, el nostre model té dues parts, una de fixa (g00+g10xij) i una altra amb 
els components aleatoris (u0j+u1j+eij). Mentre que la fixa descriu els efectes 
mitjans de les variables independents, els components aleatoris són marges 
d’error que imposen els grups a aquests efectes mitjans.

B.4.  Sobre la interpretació dels efectes d’escola/país/cohort en aquest 
treball

els diferents capítols d’aquest treball presenten discussions dels residus de 
grups com a complement a la discussió tradicional dels efectes de les varia-
bles independents. aquests residus constitueixen el gran avantatge analític 
de la regressió multinivell. Per a la regressió ordinària (Y=b0+b1xi+…
+bnzi+ei) el residu és únic (ei) i es calcula restant al valor observat, el predit 
per la nostra equació.

ei=Y–(b0+b1xi+…+bnzi)

Si apliquem la mateixa lògica d’observació menys predicció per generar els 
residus en una regressió multinivell, només n’obtindríem l’anomenat resi-
du brut:

rij=yij-y^ij
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Però aquest residu, conceptualment equivalent al de la regressió d’un únic 
nivell, és massa simple per ser útil en l’avaluació de la regressió multinivell. 
Si l’especificació del model que avaluem és 

yij=g00+g01zj+u0j+b1x1ij+…+bnxnij+eij

el residu del primer nivell o del nivell individual (eij) sorgeix de restar el 
component aleatori específic de cada grup del segon nivell o nivell agregat  
(u0j) al residu brut.

eij=yij-y^ij-u0j=rij-u^0j

al seu torn, u0j resulta de multiplicar el residu mitjà que es genera a partir 
de la distància mitjana de totes les observacions del nivell individual que 
pertanyen a cada grup (rj) per la quantitat d’ajust (shrinkage) kj, un parà-
metre que ajusta la distància que separa la constant (o el pendent) de cada 
recta de grup de la recta general.(1) així,

u0j=k*rj

aquests residus poden ser utilitzats per a la identificació de la distància 
que separa un grup específic del nostre interès del comportament general 
de totes les unitats agregades. Podem dir el mateix de les observacions del 
nivell individual.

(1)   kj=s2
u0/(s2

u0+s2
ee/nj)
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  Apèndix C. Apèndixs dels capítols

C.1. Apèndix del capítol 1

taula 1.1

Models multinivell de constant aleatòria (GLS) sobre competència lectora

m1 m2 m3 m4

nena 11,68*** 11,70*** 11,68*** 11,67***

Implicació dels pares 10,89*** 15,49*** 10,82*** 12,93***

temps a la llar d’infants 4,63*** 4,48***  7,07***  4,59***

edat obligatòria d’escolarització –2,34 –2,12 –2,20 –2,37

educació dels pares 12,76*** 12,75*** 14,05***  12,75***

llar d’infants*Implicació –1,90***

llar d’infants*educació dels pares 0,48***

educació dels pares*Implicació  0,40***

constant 474,89*** 474,01 467,63*** 475,31

n 119.008 119.008 119.008 119.008

n països 28 28 28 28

Khi² 24.414,15 24.565,36 24.445,55 24.433,01

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001  
font: elaboració pròpia a partir de les dades de pIrls 2011.

taula 1.2

Models multinivell de constant aleatòria (GLS) sobre competència 
lectora (II)

m0 m1

temps a la llar d’infants 0,49 1,09

Implicació dels pares 10,89*** 10,79***

educació dels pares 12, 75*** 10,23***

nena 11,67*** 11,67***

edat obligatòria d’escolarització –3,77 –2,34

estandardització curricular –15,30 –41,07***

educació dels pares*estandardització 4,48***

llar d’infants*estandardització 7,16***

educació dels pares*llar d’infants 0,79**

educació dels pares*llar d’infants*estandardització –1,50***

constant 536,08*** 488,50***

25,70 8,37

n 119.008 119.008

n països 28 28

Khi² 24.427,80 24.491,16

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001  
font: elaboració pròpia a partir de les dades de pIrls 2011.
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C.2. Apèndix del capítol 2

la taula 2.1 recull els resultats d’una anàlisi de regressió només per a les notes 
de matemàtiques en primària (model 1) i secundària (model 2).
taula 2.1

Educació primària (M1) i secundària (M2). Regressions multinivell amb 
constant aleatòria

model 1 model 2

constant 502,16* 503,60*
(1,39) (1,28)

n 25.429 25.605
n. escoles 900 933
variància (u0) 1.431,9 1.278,8
variància (e) 6.860,4 6.524,5

* = p<.05. estimadors i errors típics. la variable dependent són les notes de matemàtiques.

aquests models es presenten a la taula 2.2 (per a les anàlisis d’educació 
primària) i a la taula 2.3 (corresponents a l’educació secundària).

taula 2.2

Educació primària. Regressions multinivell amb constant i pendent 
aleatoris (M2, M3) i constant aleatòria (M4, M5) 

model 2 model 3 model 4 model 5

nivell individual 
estatus socioeconòmic dels pares 24,43* 21,89* 19,91*

0,59 0,71 0,73
estatus migratori dels pares –24,99* –13,40* –12,29*

1,88 1,85 1,84
nivell de l’escola

escola pública 3,86
2,60

mitjana (estatus socioeconòmic) 29,34*
2,33

constant 502,58* 504,89* 503,03* 501,18*
1,15 1,38 1,94 2,52

estadístics
n 25.429 25.429 25.429 25.429
n. escoles 900 900 900 900
Khi² 1.697,48 175,98 1.991,33 2.274,24
variància (u0) 897,2 1.372,1 885,1 684,9
variància (u1) 7,7 0
variància (e) 6.501,3 6.820,7 6.450,8 6.449,6

* p<.05. estimadors i errors típics. als models 4 i 5 es controla pel capital cultural de les famílies (mesurat a través 
del nombre de llibres) i el sexe de l’estudiant. al model 2, l’estatus socioeconòmic dels pares és centrat utilitzant la 
mitjana de l’educació dels pares de tota la mostra. la variable dependent són les notes de matemàtiques. 
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taula 2.3

Educació secundària. Regressions multinivell amb constant aleatòria 
(M4, M5) i pendent aleatori (M2, M3) 

model 2 model 3 model 4 model 5

nivell individual 
estatus socioeconòmic dels pares 24,67* 17,21* 14,61*

(0,58) (0,74) (0,76)
estatus migratori dels pares –29,00* –13,58* –13,40*

(1,76) (1,71) (1,70)
nivell de l’escola

escola pública –4,19
(2,28)

mitjana (estatus socioeconòmic) 24,87*
(1,99)

constant 503,68* 506,88* 491,12* 494,09*
(1,02) (1,27) (1,83) (2,31)

estadístics
n 25.605 25.605 25.605 25.605
n. escoles 933 933 933 933
Khi² 1.827,08 270,76 2.345,99 2.712,97
variància (u0) 730,3 1.224,5 732,7 552,4
variància (u1) 21,5 60,1
variància (e) 6.148,9 6.454,7 6.079,8 6.072,7

* p<.05. estimadors i errors típics. als models 4 i 5 es controla pel capital cultural de les famílies (mesurat a través 
del nombre de llibres) i el sexe de l’estudiant. al model 2, l’estatus socioeconòmic dels pares és centrat utilitzant la 
mitjana de l’educació dels pares de tota la mostra. la variable dependent són les notes de matemàtiques.

Nota sobre l’encongiment

l’encongiment també és conegut com l’índex k de fiabilitat de les diferèn-
cies del grup respecte a la mitjana general: 

 ŝ2
uk = —————

 ŝ2
u + ŝ2

e / nj

on s2
u és la dispersió dels efectes específics de cadascun dels centres educa-

tius (és a dir, en els termes aleatoris referits a les variables estatus so-
cioeconòmic i migratori) i s2

e és una mesura de la dispersió de les notes 
dins de cada centre. Finalment, nj és el nombre d’estudiants a la mostra de 
cada escola
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C.3. Apèndix del capítol 3

taula 3.2

Model lineal amb constants aleatòries
model 1 model 2

ß se ß se

resultats anteriors (ref.: 1r quintil)
2n quintil (q2)  7,135*** (0,127)  7,110*** (0,127)
3r quintil (q3) 11,836*** (0,127) 11,809*** (0,127)
4t quintil (q4) 15,764*** (0,127) 15,743*** (0,127)
5è quintil (q5) 19,608*** (0,130) 19,612*** (0,130)

controls
dona (ref.: home)  –4,484*** (0,078)  –4,500*** (0,078)
autòcton (ref.: pares migrants)  –2,299*** (0,147)  –2,326*** (0,147)

recursos familiars
recursos educatius  0,185*** (0,002)  0,228*** (0,003)
recursos econòmics  1,385*** (0,069)  1,913*** (0,124)

context econòmic
pIB per càpita (x 1.000)                           0,225* (0,085)  0,208* (0,085)
creixement pIB (% anual)               1,134** (0,372)  1,963*** (0,374)

Interaccions
recursos educ. 3 creix. pIB                        –0,014*** (0,001)
recursos ec. 3 creix. pIB                        –0,154*** (0,027)

constant  2,926*** (0,002)  2,924*** (0,002)
n estudiants  235.020  235.020 
n països  24  24

nota: * p<.05; ** p<.01; *** p<.001; errors típics entre parèntesis.  
la variable dependent són les expectatives educatives expressades. el nivell 1 és l’estudiant; el nivell 2, el país.

C.4. Apèndix del capítol 4

en tots els casos prenem com a referència el model 0 (model no condicio-
nat o buit). a partir dels models successius podem concloure, com anti-
cipàvem, l’escassa importància dels efectes de la facultat a espanya. 
com podem apreciar, la variància entre centres, que en un model buit es 
correspon amb la constant, és ínfima per comparació a la variància dels 
nivells dels estudiants (o variància del nivell individual). això és així tant 
per a les matemàtiques com per a la matèria de pedagogia de les mate-
màtiques, encara que en aquest darrer cas hi ha un increment molt lleu-
ger en la importància de la jerarquització dels estudiants. 
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taula 4.1

Models de regressió multinivell lineal (constant i pendent aleatori). 
Notes en matemàtiques

m0 m1 m2 m3 m4

controls

edat 0,48

0,47

dona  –30,01***

4,22

va cursar matemàtiques abans –9,61***

1,63

origen

notes secundària –13,15*** –12,68*** –12,77*** –9,32***

1,46 1,50 1,53 1,51

educació dels pares 1,38 0,78 –0,18

0,84 0,83 0,81

facultat

selecció d’estudiants 3,20

2,59

mitjana (educ. pares) 7,18*

3,22

1,63

motiu elecció

tria: feina –3,65*

1,76

tria: gust per les matemàtiques 10,41***

2,06

constant 479,30*** 521,83*** 516,07*** 518,41*** 498,20***

2,09 5,16 5,95 6,09 21,05

estadístics

n 1.093 1.080 1.043 1.043 958

Khi² 80,69 76,33 250,84

f 35,70

var (pendent) 0,00 2,85

var (constant) 65,46 67,14 20,07 13,88 64,07

var (residual) 3.122 2.909 2.918 5.424 2.522

font: elaboració pròpia a partir de la mostra tedsm 2009, espanya 
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taula 4.2

Models de regressió multinivell lineal (constant i pendent aleatori). 
Notes en pedagogia de les matemàtiques

m0 m1 m2 m3 m4

controls

edat  –0,48

0,55

dona  –13,36**  

4,98

va cursar matemàtiques abans –4,92*

1,93

origen

notes secundària –9,65*** –9,29*** –9,24*** –6,95***

1,67 1,68 1,72 1,78

educació dels pares 1,90* 1,26 0,66

0,91 0,93 0,96

facultat

selecció d’estudiants 2,52

2,83

mitjana (educ. pares) 5,83

3,54

motiu elecció

tria: feina –5,20*

2,08

tria: gust per les matemàtiques 8,71***

2,44

constant 490,96*** 522,32*** 514,87*** 516,83*** 510,59***

2,37 5,90 6,70 6,82 23,92

estadístics

n 1.093 1.080 1.043 1.043 958

Khi² 33,37 36,30 81,26

f 15,89

var (pendent) 0,00 1,73

var (constant) 90,35 92,40 49,69 15,98 52,11

var (residual) 3.895,18 3.786,21 3.683,48 60,80 3.542,80

font: elaboració pròpia a partir de la mostra tedsm 2009, espanya 
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C.5. Apèndix del capítol 5

taula 5.4

Models de regressió lineal amb constant aleatòria 
matemàtIques lectura

m0 l0

educació 29,43*** 27,56***
(0,66) (0,63)

constant 190,29*** 200,11***
(4,21) (4,28)

n 5.970 5.970
Khi² 1.974,79 1.897,35
var (constant) 168,5 160,3
var (residual) 1.630,6 1.787,3

font: pIaac. elaboració pròpia. 

taula 5.5

Models de regressió lineal amb constant i pendent aleatòria
matemàtIques lectura

m1 m2 l1 l2

educació 28,71*** 22,09*** 26,54*** 20,59***
(0,64) (0,70) (0,62) (0,68)

migrant –27,14*** –25,96*** –28,44*** –27,51***
(1,58) (1,55) (1,52) (1,50)

dona –13,60*** –11,56*** –5,83*** –3,75***
(1,06) (1,04) (1,02) (1,00)

educació dels pares 6,79*** 6,65***
(0,80) (0,77)

llegeix habitualment 9,17*** 8,45***
(0,79) (0,76)

fa càlculs habitualment 6,25*** 5,48***
(0,76) (0,74)

constant 201,93*** 203,40*** 208,46*** 208,74***
4,51 3,38 4,63 3,44

n 5.766 5.766 5.766 5.766
n cohorts 10 10 10 10
Khi² 2.606,25*** 3.102,72*** 2.409,16*** 2.854,98***
var (constant) 185,13 88,89 197,33 95,00
var (residual) 1.655,43 1.516,05 1.530,70 1.416,54

font: pIaac. elaboració pròpia. 
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gràfIc 5.5

Evolució de la variància explicada entre cohorts i al nivell individual. 
Competències en matemàtiques

educacIó

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
educacIó  

dels pares
controls aprenentatge 

permanent

 r2 entre cohorts         r2 nivell individual

0,34

0,46

0,36

0,62

0,17

0,26

0,31
0,34

fuente: pIaac. elaboración propia. 

gràfIc 5.6

Evolució de la variància explicada entre cohorts i al nivell individual. 
Competències en lectura

educacIó 

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
educacIó  

dels pares
controls aprenentatge 

permanent

 r2 entre cohorts         r2 nivell individual

0,35

0,52

0,44

0,66

0,31
0,27

0,33
0,36

font: pIaac. elaboració pròpia. 
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La qualitat del sistema educatiu és determinant per al futur d’un 

país i el progrés dels seus ciutadans. Per això són importants les 

recerques que ofereixen una anàlisi aprofundida de l’estat de 

l’educació i suggereixen vies de millora.

 

El llibre analitza la influència de l’origen socioeconòmic dels 

alumnes en el rendiment acadèmic i fins a quin punt l’escola és un 

factor que compensa la manca de recursos de les famílies. D’altra 

banda, s’hi analitzen i comparen dades procedents de tots els 

nivells educatius, des de la llar d’infants fins a l’aprenentatge 

permanent en l’edat adulta.

 

Una de les conclusions més destacades és que la inversió 

educativa en els nivells inicials pot ser particularment eficient per 

assolir l’èxit acadèmic.
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