•

82 DE CADA 100 JOVES AMB PROGENITORS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS
ENTREN A LA UNIVERSITAT, FRONT A SOLS 28 DE CADA 100 AMB
PROGENITORS SENSE MÉS ESTUDIS QUE ELS OBLIGATORIS. D’ENTRE EL
JOVENT AMB PROGENITORS AMB ESTUDIS SECUNDARIS POSTOBLIGATORIS,
N’ACCEDEIXEN 38 DE CADA 100.

•

CANVI DE TENDÈNCIA: A CATALUNYA S’ESTÀ REDUINT LA TAXA D’ACCÉS A
LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES. HA PASSAT DE 46,6% L’ANY 2011 A 45,9%
L’ANY 2017.

•

L’ACCÉS D’ESTUDIANTS A LES UNIVERSITATS PRIVADES CATALANES TENIA
UNA TENDÈNCIA DECREIXENT DES DE L’INICI DE LA CRISI, PERÒ REMUNTA
DES DEL 2014, AMB UN INCREMENT DEL 26% EN 5 ANYS.

Un informe de l’Observatori del Sistema Universitari analitza l’extracció social de
l’estudiantat que accedeix a les universitats públiques catalanes, i n’estudia l’evolució
L’Observatori del Sistema Universitari ha presentat avui 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 GRET: Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat
Autònoma de Barcelona. L’informe ofereix dades comparatives sobre l’accés a les
universitats públiques catalanes de la població jove dels diversos orígens socials i la
seva evolució en els darrers 15 anys, durant els quals s’ha produït nombrosos canvis
que afecten la universitat.
L’informe, elaborat a partir de les dades de preinscripció universitària del Consell
Interuniversitari De Catalunya, constata:
La probabilitat d’accedir a la universitat està fortament condicionat per l’origen social:
•

La taxa d’accés a la universitat entre estudiants amb progenitors amb estudis
universitaris és 82,6. Entre els fills i les filles de progenitors amb estudis postobligatoris, és 38,2. En el cas d’estudiants amb progenitors sense més estudis
que els obligatoris és 28,3.

En altres termes:
•

•

Els fills i les filles de persones amb estudis universitaris estan sobrerepresentats
a la universitat: conformen el 47,1 % de l’estudiantat que accedeix a la universitat,
mentre que sols són el 26,2 % de la població de 19 anys d’edat.
En l’extrem oposat, els i les joves amb progenitors sense més estudis que els
obligatoris estan infrarepresentats: sols són un 24,3 % del jovent que accedeix a
la universitat, en tant que constitueixen el 39,5 % de la població de 19 anys d’edat.

•

Els fills i les filles de persones amb estudis secundaris post-obligatoris també es
troben infrarepresentats, tot i que en una mesura menys impactant: formen el
28,6 % del jovent que accedeix a la universitat i el 34,3 % del total de la població
jove.

En els darrers 15 anys, s’ha produït un canvi de tendència en la taxa global d’accés a la
universitat pública:
•
•
•

Al llarg del període 2002-11, la taxa d’accés creix, i ho fa acceleradament a partir
de 2008.
Entre 2011 i 2014 s’observa un fort alentiment.
A partir de 2014 decreix.

La disminució de la taxa d’accés a la universitat pública que es produeix en el darrer
període 2014-17 es dona en tots els grups socials, però amb més incidència com més
alt és el nivell d’estudis dels progenitors.
L’accés a la universitat privada decreix fins a 2013, per després augmentar
substancialment: més d’un 26 % entre 2013 i 2018. Darrerament, doncs, és un fet que
la universitat privada ha guanyat pes en el conjunt del sistema universitari català.
Elements que poden explicar la davallada de la taxa d’accés a la universitat pública:
•
•
•
•

Millora de les possibilitats de treball.
Increment substancial de preus a les universitats públiques.
Increment de l’oferta d’estudis per part de les universitats privades.
Increment de l’accés d’estudiants a Cicles Formatius de Grau Superior.

A la web de l’Observatori del Sistema Universitari s’hi poden consultar:
-

L’informe
El resum executiu de l’informe
La infografia de l’informe
La presentació de l’informe

Enllaç: http://www.observatoriuniversitari.org/
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