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Öz 
Katalonya Özerk Topluluğu, İspanya’nın ikinci büyük nüfusa sahip ve göçmenler için çeşitli 
sebeplerden dolayı daha fazla tercih ettiği bir bölgedir. Hızla artan göç akışı, Katalonya 
sınıflarında yabancı kökenli öğrencilerin sayısı arttırmakla kalmamış, aynı zamanda öğrencilerin 
geldiği ülke sayısını ve dolayısıyla kültürel ve dilsel çeşitliliğini de büyük ölçüde genişletmiştir. 
Katalan Hükûmeti, göçmen öğrencilerin okula uyumunu sağlamaya yönelik planlar uygulamaya 
koymuştur. Bu çalışmanın amacı, Katalonya Özerk Topluluğu’nda, göçmen öğrencilerin okul 
memnuniyetini sağlamak için eğitim alanında harekete geçirdikleri temel politikaları 
inceleyerek, hedeflenen okul memnuniyetin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaktır. Bu 
çalışmanın verileri, literatür ve istatistiklere ilaveten İspanyolca dilinde yapılan anket 
çalışmasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılan göçmen ebevynlerin değerlendirmeleri ışığında 
okul memnuniyetinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Katalonya Özerk 
Topluluğu’nda, eğitim alanında harekete geçirdikleri politikalar ve göçmen öğrencilerin eğitimi 
alanına ayrılan kaynaklar ile bazı sorunlar çözümlenirken bazı sorunlar için çalışmalar devam 
etmektedir. Göçmen öğrencilerin okula uyumunda bir artışa ve bu alanda iyileştirmelere yol 
açacak okulların ve bir bütün olarak eğitim sisteminin işleyişine ilişkin bir dizi eğitim politikası 
önceliği ile bu alana yatırım yapılması gerekmektedir.  
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Abstract 
The Autonomous Community of Catalonia, which is the most populated region in Spain, is 
highly popular with immigrants owing to various reasons. The increasingly expanding 
community of immigrants has not only led to an increase in the number of students from different 
ethnical backgrounds in Catalonia but also greatly expanded the number of native countries and 
also the cultural and linguistic diversification of students. The Catalonian Government has 
implemented a number of plans meant to ensure adaptation of immigrant children to schools. 
The aim of this study is to examine the principal policies put into practice in the Autonomous 
Community of Catalonia in order to ensure the school satisfaction of the immigrant students and 
to investigate whether the targeted school satisfaction is realized or not. In addition to literature 
reviews and statistics, the data of this research is based on the data collected by the survey 
technique within the scope of qualitative method. It is possible to say that school satisfaction is 
high in the light of the evaluations of immigrant parents who participated in the study. While 
some problems have been solved by the policies implemented in consequences of the regulations 
on establishment of the structural framework of the integration by giving place to the integration 
and policy plans by Catalonia, studies are still in progress regarding some other issues. There is 
a need to invest in this area with a number of educational policy priorities for the functioning of 
schools and the functioning of the education system as a whole, which will lead to an increase in 
the integration of immigrant students into the school and improvements in this field.  
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