
                                                                           
 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
DIA: Dimecres, 9 d’octubre de 2019 
HORA: 10.30 hores 
LLOC: Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (Carrer Jordi Girona 31, Barcelona) 

Presentació de l’informe de l’Observatori del Sistema Universitari 

QUI ESTUDIA A LA UNIVERSITAT? 
Anàlisi de 15 anys d’evolució de l’accés a la universitat pública a Catalunya (2002-2017) 

El dimecres 9 d’octubre, a les 10.30 hores, al Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (Carrer Jordi 
Girona 31, Barcelona), tindrà lloc la presentació als mitjans de comunicació de l'informe "Qui estudia a la 
universitat? Anàlisi de 15 anys d’evolució de l’accés a la universitat pública a Catalunya (2002-2017)", 
elaborat pel Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
col·laboració amb l'Observatori del Sistema Universitari (OSU). La presentació anirà a càrrec d'Helena 
Troiano, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del GRET i coautora de l’informe, Vera 
Sacristán, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de l’OSU i Pau Parals, membre del 
Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT).  

Les darreres dècades han estat testimoni d’un accés creixent de la població jove a la universitat. A moltes 
persones això els ha suposat l’oportunitat de desenvolupar-se en el terreny personal i ocupacional, i sovint 
també els ha comportat mobilitat social ascendent. Aquest fet, juntament amb la centralitat que el 
coneixement ha guanyat en tots els àmbits de la vida, ha fet que esdevingui fonamental la qüestió de l’equitat 
educativa i social, en el sentit de garantir a tots els col·lectius socials l’accés al coneixement i a les 
institucions d’ensenyament superior. 

En el context universitari català, una sèrie de canvis i reformes a diversos nivells han dibuixat un nou 
panorama social en els darrers 15 anys: l’esclat de la crisi econòmica a finals de l’any 2007; l’eliminació, l’any 
2010, de les quotes d’accés a la universitat des dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS); la reforma 
del sistema universitari en el marc de la implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior culminada 
el 2010; l’increment dels preus de matrícula al llarg de tot el període i, destacadament, l’any 2012; l’increment 
sostingut, des del 2006, de la matriculació als CFGS. Tot això ha definit unes noves regles del joc en relació 
amb les maneres que té la joventut d’accedir i participar en les diferents etapes educatives.  

En aquest marc de transformació del context, un dels reptes principals és explorar si els canvis han tingut 
un impacte en termes d’equitat social. L’informe que es presenta analitza aquests aspectes, entre d’altres, 
en els apartats següents:  

• La composició social de l’estudiantat universitari a Catalunya 
• Evolució de la taxa d’accés a la universitat segons origen social 
• Augmenta l’accés d’estudiants a les universitat privades 
• Conclusions 

 Si us plau, confirmeu la vostra assistència a través de:   

Gabinet de Comunicació del CEUCAT 
comunicacio@ceucat.cat 
667 46 22 81 

 

Observatori del Sistema Universitari 
premsa@observatoriuniversitari.org 
620 003 982 

 

 


