
 

 
LES ENGINYERIES CONTINUEN 
RECOLLINT EL NOMBRE MÉS 

IMPORTANT D’ESTUDIANTS DE LA 
COMARCA DE LA GARROTXA 

 
 

Des de l’any 2001 la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot ve recollint les dades dels 

estudiants universitaris de la comarca de la Garrotxa, agrupats per estudis i per 

universitats. Unes dades que són d’especial interès per conèixer el que, en un futur, 

serà el perfil professional de la comarca. 

A grans trets, els canvis més importants que s’han donat al llarg de tots aquests anys 

són l’augment del nombre de persones que opten pels estudis a distància, tot i que 

aquest continua sent un perfil minoritari, i la creixent especialització amb estudis de 

postgrau, màster i doctorat. 

A continuació us presentem les dades recollides durant el curs actual (2013-14) que 

ens ajudaran a saber quin ha estat el perfil d’estudiants universitaris de la Garrotxa 

durant aquest curs. Dades que es refereixen als estudis de primer cicle (graus) i als de 

segon cicle (postgraus, màsters oficials i doctorats) de totes les universitats públiques 

catalanes que ofereixen estudis presencials. S’hi inclouen, també, les dades de la 

Universitat de Vic (que, tot i ser privada, és interessant de tenir en compte per 

proximitat), i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Nacional 

d’Educació a Distància (UNED), que ofereixen formació a distància. 

 

Estudiar a prop de casa, o des de casa 

 

Durant el curs 2013-14 han estat un total de 1.358 els estudiants garrotxins que s’han 

matriculat en alguna universitat catalana (1.262 en estudis de primer cicle i 96 en 

estudis de segon cicle), 61 menys que en el curs anterior. El 44% d’aquests 

estudiants, és a dir, gairebé la meitat (602 estudiants de primer cicle per ser exactes), 

s’han matriculat a la Universitat de Girona que, com sempre, s’emporta el gruix 

d’estudiants per la proximitat del campus amb la comarca. Una tendència que s’ha 

vingut repetint des de l’any 2001 i amb un percentatge similar. 

On sí que s’ha produït un petit canvi és en la segona opció més escollida que, fins fa 

ben poc, era sempre la Universitat Oberta de Catalunya que, recordem-ho, ofereix 

només formació a distància. Enguany la segona universitat que aplega més estudiants 

de la comarca és la Universitat de Barcelona, amb un total de 185. La segueixen la 

UOC (amb 150 estudiants) i la Universitat Autònoma de Barcelona (amb 111). 



La Universitat de Vic acull un important nombre d’estudiants de la nostra comarca i, 

segurament gràcies a la millora de les comunicacions, ha anat augmentat 

progressivament el nombre d’estudiants de la Garrotxa fins a ocupar, aquest curs, la 

cinquena posició amb 94 estudiants garrotxins, un 7% del total. 
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Pel que fa als estudis a distància de primer cicle, la UOC continua emportant-se el 

gruix d’estudiants de la comarca de la Garrotxa. Són 150 els que aposten per aquesta 

universitat, enfront dels 62 que ho fan per la UNED que, recordem-ho, té una 

delegació amb seu a Olot. 

Tot i això, els estudis a distància suposen, només, un 17% del total d’estudiants 

universitaris de la nostra comarca. 

 

L’especialització, una altra tendència que es repet eix 

 

El nombre d’estudiants de postgraus, màsters i programes de doctorat no ha deixat de 

créixer en els últims anys, encara que ho fa d’una manera força discreta. Si durant el 

curs 2012-13 eren 90 el total d’estudiants de segon cicle, durant el curs 2013-14 el 

nombre puja a 96. Alguns dels factors que poden explicar aquest ascens lleuger però 

continu són l’econòmic (els preus dels programes de segon cicle es disparen si els 

comparem amb els de grau) i l’organitzatiu (cal temps i dedicació per assolir aquesta 

formació i sovint és complicat compaginar formació, vida professional i vida personal). 



En aquest camp sí que destaca la Universitat de Barcelona per sobre de totes les 

altres pel que fa a nombre d’estudiants de màsters i doctorats, i és que ella sola aplega 

més del 33% d’estudiants de segon cicle, 32 alumnes d’un total de 96. 

 

Pocs canvis en el rànquing de les 10 carreres més e studiades 

 

Pel que fa a les carreres més estudiades, en la llista de les 10 primeres no hi ha 

pràcticament cap novetat respecte del curs anterior. 

Administració i Direcció d’Empreses (80 estudiants), Psicologia (68 estudiants), Dret 

(63 estudiants), Mestre d’Educació Primària (59 estudiants), Medicina (48 estudiants), 

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (41 estudiants), Educació Social (40 estudiants), 

Mestre d’Educació Infantil (37 estudiants), Enginyeria Informàtica (35 estudiants) i 

Arquitectura, Comptabilitat i Finances i Infermeria (que empaten a 32 estudiants). 
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En canvi, si comparem les dades amb les recollides durant el curs 2010-11, sí que hi 

veiem diferències més significatives. Llavors estudis com Química o Enginyeria 

Industrial eren de les més estudiades, mentre que ara ocupen llocs més modestos 

amb 10 i 15 estudiants respectivament, en el total d’universitats catalanes. 

 

Les enginyeries continuen guanyant, seguides dels e studis d’educació 

 

Si agrupem els estudis per famílies, les enginyeries continuen sent les que apleguen 

més estudiants, una tendència que ve repetint-se clarament els darrers anys. Durant el 



curs 2013-14, les enginyeries recullen un total de 200 estudiants, xifra que representa 

gairebé un 16% del total.  

Les segueixen els estudis relacionats amb l’educació (magisteris, Psicopedagogia, 

etc.), amb 188 estudiants. En tercer lloc hi trobem els estudis relacionats amb la salut 

(Medicina o Farmàcia, entre d’altres), amb 149 estudiants, i els estudis relacionats 

amb l’economia (Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses o 

Comptabilitat i Finances, per posar alguns exemples), amb 147. 

I ja a més distància hi trobem algunes carreres que, elles soles, apleguen un bon 

nombre d’estudiants: Dret amb 63, Educació Social amb 40 i Història i Història de l’Art 

amb 37 estudiants. 
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Fonts: UAB – Universitat Autònoma de Barcelona; UB – Universitat de Barcelona; UdG – Universitat de Girona; UdL – 

Universitat de Lleida; UPC – Universitat Politècnica de Catalunya; UPF – Universitat Pompeu Fabra; URV – Universitat 

Rovira i Virgili; UV – Universitat de Vic; UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia; UOC – Universitat 

Oberta de Catalunya 


