
Contextualització de la 

migració al territori.

1ª Jornada per al desenvolupament de la diversitat cultural al aula.

17 de maig de 2019.



Llei 15/2008, de 5 de decembre, de la Generalitat, de 

Integració de Persones Inmigrants a la Comunitat

Valenciana.

 Principis rectors de la integració destacats a  l’artícle 3 d’aquesta llei:

 1. La igual dignitat de totes les persones i la garantia de no discriminació per raó de la condició de 

persona migrant, amb la possibilitat expressa d’aplicar mesures d’acció positiva en una situació

objectiva de desigualtat.

 2. El respecte als valors, principis i drets fonamentals establits en la constitució Espanyola i en els

acords internacionals en matèria de drets humans ratificats per Espanya, en les manifestacions

inherents a la diversitat cultural o religiosa de les persones migrants.

 3. L’afavoriment de polítiques efectives de participació cívica, social, econòmica i cultural, per a 

aconseguir la màxima interrelació i coneixement mutu.



Dades població Comunitat Valenciana

PROVÍNCIA Total de 

població

Població

nascuda a 

Espanya

Població nou

vinguda

Alacant 1.838.819 1.501.917 336.902

Castelló 576.898 495.555 81.343

València 2.547.986 2.301.310 246.676

Total població

C. Valenciana

4.963.703 4.298.782 664.921

Taula 2. Població resident en la Comunitat Valenciana i les seues províncies, 

nascudes a Espanya i fora d’Espanya. 1 de gener de 2018

Font INE: Xifres de població. Elaboració pròpia.



Menors

 Els menors d’edat espanyols poden no disposar de DNI fins als 14 anys. Les seues

dades d’identificació no s’acreditaran fins aleshores.

 Els menors estrangers nascuts a Espanya amb algún dels dos progenitors amb

nacionalitat espanyola serà obligatoria la seua inscripció al Registre Civil . Si 

ningún dels progenitors té la nacionalitat espanyola, deuràn inscriure’s al consulat

del país d’algún dels dos protgenitors.

 Per a menors estrangers no nascuts a Espanya la llei no realitza distinció amb els

majors d’edat, s’exigiran els mateixos documents d’identificació per a ambos.

 Els menors de 14 anys nasguts a Espanya i els no, no compten a les enquestes de 

població

Font: Informe Inmigració CV 2018



Nacionalitats més nombroses a la Comunitat

Valenciana

Font: Informe Inmigració CV 2018

Les tres nacionalitats més

nombroses a la comunitat són:

• Romanesa. 

• Britànica.

• Marroquina.



Evolució de l’alumnat estranger a la 

Comunitat Valenciana.

 Situació actual curs 2017/2018 alumnat migrant Comunitat Valenciana:

 Nº Total Comunitat Valenciana: 95.532 alumnes estrangers.

 Nº alumnes estrangers, província Alacant: 42.299

 Nº alumnes estrangers, província Castelló: 14.152

 Nº alumnes estrangers, provincia Valencia: 39.081



Àrees geogràfiques de procedència de 

l’alumnat

Àrea

geografica

Província València Total Comunitat

Valenciana

Unió Europea 12.757 --- 33,6% 32.873 --- 35,9%

Amèrica del 

sud

8.729  --- 26,7% 16.643 --- 21,1%

Àfrica 7.795  --- 20,2% 23.688 --- 25,1%

• El tipus d’educació formal amb major nombre de matrícula de persones estrangeres és

l’educació primària.

Font: Estadística de les ensenyances no universitàries. Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia.



Resultats acadèmics de l’alumant d’origen

migrant

 Llevat d’alguna excepció, es troben per sota de la mitja de la població nativa.

 L’informe PISA, posa de manifest que el rendiment significativament més baix de la 

població migrant es atribuïble a les característiques individuals i familiars i amb

menor percentatge a l’assistència diferencial a l’escola.

 Les xifres recollides d'àmbit nacional apunten que la taxa d'abandó educatiu

primerenc als estrangers duplica a la dels espanyols,



Nivell d’integració de l’alumnat a la CV

Font: Informe Inmigració CV 2018

 L'Índex d'Integració Escolar calculat per 

PISA corrobora que la Comunitat és la 

quarta amb l'índex més baix, només

superior a Catalunya, Galícia i Balears, 

que ocupen les últimes posicions.

 I a més s’indica que el 17% de l’alumnat

no es considera integrat el que és igual a 

un de cada sis alumnes migrants.



Actuacions Pangea

 Núm. total d’intervencions en col·legis públics de la Comarca de la Ribera Alta: 79

 Núm. de col·legis on s’han realitzat les intervencions: 19

 Núm. total d’alumnat amb el qual s’ha treballat: 6.271



Conclusions

►En l'àmbit de l'educació secundària, es percep l'existència d'una situació de 

coexistència més que de convivència real.

►La convivència en general no es valora com a conflictiva en la Comunitat

Valenciana, és cert que les expressions de racisme són contínues: es tracta de 

manifestacions ocultes, plenament normalitzades. 

►El racisme és particularment intens quan es dirigeix cap a la població musulmana.

Aquest racisme va calant amb força a mesura que les persones s'acosten a l'edat adulta,


