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1. Motivació    

 

Com a estudiants tenim moltes obligacions i la universitat ens absorbeix gran 

part del temps. És freqüent que en nosaltres sorgeixin inquietuds sobre quina seria la 

nostra situació si estiguéssim en una altra universitat o context que ens donés més 

marge d’autonomia i poguéssim, per exemple, dedicar part del nostre temps a treballar i 

obtenir ingressos. Per tant, la nostra percepció és que la majoria d’estudiants 

universitaris ho podem ser perquè darrere tenim una família que ens dóna suport en 

l’aspecte econòmic. Estudiar, entre altres coses, representa una inversió. Una inversió 

de temps el cost d’oportunitat de la qual és igual al total d’ingressos que podríem 

obtenir durant els anys que duren els estudis. No obstant, aquest elevat cost 

d’oportunitat es veu recompensat un cop acabats els estudis en forma d’una remuneració 

superior a aquest. Però, ha d’implicar sempre això? És obligatori renunciar a uns 

ingressos per tal de poder-se formar? La societat està interessada en que estudiem, però, 

dóna recursos per a que ho fem? Quines són les opcions que tenim els estudiants per a 

poder assolir una certa independència econòmica? Quin paper hi juga la universitat? En 

quin grau influeix el model d’universitat en el grau de dependència? 

Estudiem en una universitat, la UPF, la filosofia de la qual és que els estudiants 

han de ser-ho a temps complert, evitant que treballin mentre cursen la carrera:  

“Els plans d’estudis, dissenyats a partir de […], l’alta exigència acadèmica i de 

superació personal, la dedicació completa…”
1
. 

La qualitat dels estudis es relaciona directament amb la dedicació absoluta. És 

difícil objectar el fet que quant més temps es dedica als estudis, millors són els resultats. 

No obstant i desgraciadament, no tothom pot permetre’s el luxe de invertir el cent per 

cent del seu temps als estudis i no treballar. El Pacte Internacional pels Drets 

Econòmics, Socials i Culturals de la ONU ratificat el 1966 i que va entrar en vigor l’any 

1976, defensa, a l’article 13, el dret de tota persona a l’educació: 

 “La enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos 

gratuitamente"; 

 “La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 

todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 

progresiva de la enseñanza gratuita" 

                                                 
1
 www.upf.edu 
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 “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 

base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita" 

En aquest treball hem volgut estudiar quins factors influeixen i de quina manera 

en la independència econòmica que pot assolir un estudiant. Hem volgut donar un fort 

èmfasi a l’àmbit universitari a l’hora de fer el treball ja que com a estudiants ens trobem 

en ple procés formatiu i aquesta té un pes rellevant en les nostres vides quotidianes, 

sobretot en matèria de temps i dedicació. 

 

2. Introducció al concepte de dependència 

Dues de les definicions que ofereix l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) del 

concepte de dependència són les següents: 

1 1 f. Fet de dependre d’una cosa. “La dependència dels efectes a les causes”  

2 f. Fet de dependre d’una persona. “Estar sota la dependència d’algú” 

Si bé tots som dependents en algun aspecte de la nostra vida quotidiana, 

nosaltres hem volgut estudiar la dependència dels estudiants en l’àmbit econòmic. Per 

això hem analitzat els factors més rellevants, influents i a l’hora determinants de la 

independència, i residualment la dependència, econòmica. 

La independència econòmica dels joves i la seva situació dins de la societat és 

un tema tractat pel Ministeri d’Igualtat en el seu “Informe Juventud”, publicat cada 

quatre anys. El de l’any 2000, feia la següent classificació de la situació econòmica dels 

joves espanyols: 

 Completament independent (viu exclusivament dels propis recursos) 

 Parcialment independent (viu principalment dels propis recursos) 

 Parcialment dependent (viu principalment de recursos aliens) 

 Completament dependent (viu exclusivament de recursos aliens) 

 La interpretació del concepte de DEPENDÈNCIA ECONÒMICA en la qual ens 

hem basat per fer el treball i que segueix criteris propis és la següent: 

Situació en què es troba aquella persona que, per dur a terme les seves activitats 

diàries, necessita recursos monetaris de tercers sense cap contrapartida.  
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És a dir, estudiem la dependència de l’individu  respecte de la família o altres 

recursos aliens, considerant els ingressos laborals o les beques fonts de finançament per 

assolir un major nivell d’independència econòmica. 

 

3. Hipòtesi  

Ens hem interessat, com ja hem explicat, per la dependència econòmica dels 

estudiants. Hem volgut veure també quin paper hi juguen les universitats en tot això, i la 

seva influència. Hem decidit, finalment, realitzar una comparació entre dues universitats 

públiques: la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. Prèviament, 

sabíem que són de tarannà diferent, però no fins a quin punt això influeix en la 

dependència dels estudiants. El fet que ambdues siguin públiques ens interessa perquè 

evitem la desigualtat en la facilitat d’accés que tindríem davant d’una universitat 

privada. 

Així doncs, formularem la nostra hipòtesi: 

“Els estudiants de la UPF són econòmicament més dependents que els estudiants de la 

UB” 

 

4. Pla de treball 

Els passos per realitzar el treball han estat els següents: 

Dur a terme una recerca d’informació per tenir un coneixement general i fiable sobre la 

temàtica que es tractarà 

 Redacció d’una hipòtesi sobre la qual fonamentar el treball 

 Dissenyar una enquesta adequada per extreure una informació determinada 

 Realització i recompte de les enquestes 

 Anàlisi extensiu dels resultats 

 Extracció de conclusions per tal de corroborar o refusar la hipòtesi inicial 
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5. Contextualització 

 

a) La dependència econòmica dels joves a Espanya 

 L’ “Informe Juventud” del Ministeri d’Igualtat de l’any 2008, el segon llibre del 

qual es titula “Economía, empleo y consumo” es centra més en el tema de la nostra 

recerca. Per exemple, reconeix que el pas cap la independència es fa abans però que 

continua existint precarietat i dependència en l’economia dels joves espanyols. De fet, 

un 53,5% és dependent o semi-dependent de la família. 

 Mentre a Espanya la major font d’ingressos pels joves són els mateixos pares, 

als països veïns europeus la situació és ben diferent ja que les beques constitueixen la 

base més important de l’economia juvenil. Aquest és un fet molt important que més 

endavant tractarem en profunditat per la seva transcendència. 

L’últim punt que volem destacar és una proposta de model de consum juvenil que fan 

els autors. Aquest model es basa en una important contraposició: la necessitat de gastar i 

la dificultat de finançament.  

 Els joves en l’actualitat pateixen una necessitat de consumir per sentir-se 

integrats al grup i constitueixen lo que anomenen societat de risc on “todo es transitorio 

y perecedero y donde el consumo se convierte en el refugio simbólico frente a la 

inseguridad”. Per una altra banda, però, trobem la incapacitat de la major part dels joves 

d’aconseguir recursos suficients per satisfer aquest consum. Això podria explicar alguns 

desajusts psico-socials que experimenten els joves en l’actual societat de 

“l’hiperconsum”. 

 

b) Estudi de les dues universitats: Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu 

Fabra 

Ambdues universitats són públiques, situades entre les 10 millors a nivell 

nacional
2
. Algunes diferències les caracteritzen, però. Per començar, una universitat, la 

UPF té 11.220 estudiants, mentre que la UB en té 90.476. Com és comprensible, la 

quantitat d’estudiants determina la gestió a la que s’enfronten les dues institucions. 

La UPF és una universitat jove que, amb tan sols 19 anys, ha aconseguit un alt 

prestigi. En l’actualitat disposa de quatre campus: el de Rambles, Ciutadella- Vila 

Olímpica, campus del Mar, Estació de França i el recentment inaugurat a Poblenou, on 

s’imparteixen titulacions en tots els camps: ciències experimentals i de la salut, ciències 

                                                 
2 Segons els rànquings publicats per El Mundo i la Gaseta Universitària. 
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humanes i socials, i estudis tècnics i de comunicació. Però no només es basa en 

l’educació sinó que també són molt importants i característics d’aquesta universitat la 

pluralitat de projectes d’investigació iniciats i fomentats; de manera que s’entrellacen 

docència i innovació. 

La UB, en canvi, és una universitat amb molta història. De fet, ha celebrat 

recentment el seu 555è aniversari. Tot i la seva edat,  s’ha anat modernitzant i en 

l’actualitat es troba totalment al dia sent una de les universitats públiques més 

reconegudes del país. Ofereix una amplia diversitat d’estudis i programes des de 

diplomatures o llicenciatures a post-graus o màsters. També és important la seva 

contribució en nombrosos projectes de recerca i la seva internacionalitat ja que cada any 

acull a nombrosos estudiants d’arreu del món. 

Una dada molt interessant i que mostra un fort contrast entre UPF i UB és el 

percentatge de graduats que acaben en el temps previst o un any més els seus estudis. A 

la UPF representa un 57%, a la UB, en canvi, és d’un 23%. Aquestes xifres són molt 

significatives i atorguen un alt nivell d’eficiència acadèmica a la UPF, la qual gairebé 

dobla la mitja catalana (un 27%). 

Un altre punt positiu de la UPF respecte la UB és la taxa de rendiment, és a dir, 

els crèdits aprovats sobre els matriculats. En aquest cas la UPF no només supera la taxa 

catalana sinó també l’espanyola amb un 82%. La UB, en canvi, representa un 64,68% 

destacant només en l’àmbit nacional, però no en el català. 

Per últim, explicar una de les diferències més importants i alhora significatives 

per la hipòtesi del nostre treball: els horaris acadèmics. A la UB, la diferenciació entre 

horari de matí i de tarda és molt rígid i existeix en la majoria de titulacions. A més, els 

horaris acostumen a ser molt compactes i força semblants entre cursos. La UPF, per 

contra, imparteix moltes carreres en les quals no existeix aquesta diferenciació tant clara 

entre matí i tarda, a més de tenir uns horaris molt espaiats al llarg del dia. Acostumen a 

fer menys hores de classe degut a la implantació del model de Bologna, que redueix les 

classes magistrals i que es porta a terme en moltes assignatures ja. Les assignatures 

semestrals a la UB i trimestrals a la UPF son l’últim aspecte purament acadèmic que 

volem destacar.  

Pel que fa a la part econòmica, volem comparar aquí el següent: les 

transferències que reben de l’Administració pública i les quantitats destinades als 

estudiants becats. 
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La UPF gaudeix d’un cert privilegi ja que rep un nombre de diners públics més 

elevat per estudiant. Això pot ser donat a la joventut de la universitat, encara li queda 

molt per créixer i titulacions per oferir. 

 

Gràfic 1. Transferències corrents per estudiant. En milers d’euros. Font: INE, elaboració 

pròpia. 

 

Si ens centrem ara en un anàlisi de l’atorgament de beques a les dues universitats 

que ens ocupen trobem unes diferències importants. Com podem veure al gràfic 2, la 

Universitat de Barcelona supera en nombre de beques atorgades a la Universitat 

Pompeu Fabra amb molta diferència.  

Del gràfic 2 no volem extreure només aquesta comparació UB-UPF sinó que 

observem un altre fet encara més important: la reducció del nombre de beques que s’ha 

produït durant els darrers anys sobretot a la Universitat de Barcelona. Si durant el curs 

2001-2002 arribàvem a màximes de 23.000 beques a la UB, al curs 2005-2006, aquesta 

màxima es redueix a unes 14.000 beques aproximadament. A la UPF, però, aquesta 

reducció no es troba tan emfatitzada, potser per trobar-se des d’un inici a nivells molt 

inferiors.  
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Gràfic 2. Beques per universitat. Font: INE, elaboració pròpia. 

 

Necessari és comparar aquesta quantitat d’euros amb el nombre d’alumnes 

becats. D’aquesta manera, gràcies al gràfic 3, podem comprendre perquè la quantitat 

absoluta és tant diferent: la UB té molts més alumnes cursant els seus estudis i per tant 

també en té més de becats. 

 

 

Gràfic 3. Beques: euros per alumne. En euros per estudiant.
 3
 

                                                 
3
 Informació de UPF: www.upf.edu/universitat/upf_xifres/ 

Informació de UB: www.ub.edu/comint/coneixer/; www.ub.edu/biblio/docs/avalua/52.pdf ; 

http://www.ub.edu/acad/dades_academiques/estudis/rendiment/generiques/20042.pdf  
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Com apuntàvem abans, el descens de la quantitat d’euros repercuteix 

negativament en els alumnes. En el cas de la UPF fins i tot trobem anys on la variació és 

negativa. Havent observat el gràfic de transferències de diners a les universitats, on 

quedava clar que aquestes augmenten any rere any, el fet que la part destinada als becats 

no augmenti és un tema a destacar. Al llarg del treball serà un aspecte molt important a 

tractar. 

 

c) Inserció laboral un cop acabada la carrera  

Un cop cursats els estudis superiors corresponents trobem diverses opcions 

resumides en la majoria dels casos en: continuar estudiant (màsters, cursos, noves 

titulacions...) o entrar de ple al mercat laboral. 

Si realment estudiar és una inversió de futur, és llavors quan s’han de recollir els 

beneficis, que serien una feina adequada a les capacitats adquirides i un salari digne que 

reflexes el temps i els diners gastat en anys anteriors. 

Diversos estudis del Consell Social de la UB i de la UPF, així com els de la 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ens aporten informació 

molt interessant sobre el tema. Observant, per posar alguns exemples, dues taules de 

l’informe de l’AQU realitzat al 2008 referent als estudiants llicenciats l’any 2001 

(taules 1 i 2) trobem la següent informació:  

 

 

Taula 1. Temps fins a la primera inserció. En percentatge
4
 

                                                 
4
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Taula 2. Tipus de contracte per universitats. 
5
 

 

Un aspecte important és comparar, com hem fet fins ara, les dues universitats: 

La UPF es troba en gairebé tots els aspectes per sobre la UB segons l’AQU. Per tant, és 

cert que les sortides professionals de la Pompeu Fabra són més bones si tenim en 

compte criteris quantitatius: tarden menys en trobar la primera feina, tenen més 

percentatge de contractes indefinits i reben uns salaris superiors. És precisament aquest 

un dels motius que dóna la universitat per exigir dedicació completa als seus estudiants. 

Cal mencionar també el fet que els estudiants de la UB tenen feina abans 

d’acabar la carrera en un percentatge més elevat, dada interessant a tenir en compte a 

l’hora d’extreure conclusions. 

Així doncs, estudiar una carrera universitària, en el nostre cas Economia o 

Administració i Direcció d’Empreses, té, efectivament, beneficis a llarg termini. 

Aquests són la possibilitat de trobar feina estable relacionada amb els coneixements 

adquirits i amb un sou elevat. Una altra dada rellevant seria el salari mig, que varia 

segons els estudis i els anys en què s’ha realitzat, però que acostuma a trobar-se sempre 

per sobre dels 1000 euros només entrar al mercat laboral. 

Per tant, malgrat haver-hi moltes deficiències en el mercat laboral, es pot 

acceptar que la gent que ha decidit cursar una carrera d’aquest tipus possiblement trobi 

una contrapartida futura. La qüestió, doncs, rau en el fet de qui i com es pot permetre 

aquesta inversió. 

 

 

 

 

                                                 
5
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6. Procés 

 

En l’elaboració del treball hem dut a terme dues fases. El fet de dividir el treball 

en dues parts sorgeix d’una reflexió posterior a l’anàlisi de les dades obtingudes de la 

primera enquesta. Aquests resultats, tot i que sí que ens permetien dur a terme un estudi 

sobre la gestió de l’economia dels estudiants, no ens permetien fer l’estudi acurat de la 

independència que aquests podien assolir. La raó del desviament dels resultats roman en 

els errors comesos a l’hora d’escollir les preguntes. És per això que desprès d’haver 

estudiat els resultats d’aquestes a la UPF, vam decidir elaborar-ne una altra que ens 

permetés obtenir informació més adient i desenvolupar la resta del treball a partir 

d’aquesta.  

 De totes maneres hem volgut incloure els resultats més rellevants de la primera 

enquesta perquè ofereixen informació interessant i descriptiva del model d’estudiant que 

trobem a la UPF. 
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Aquest estudi està elaborat a partir d’una enquesta 
6
  composta de 17 preguntes 

referents tant a l’origen i quantitat dels ingressos, com al destí que se’ls donava a 

aquests. Com ja hem mencionat, aquest estudi és dels estudiants de la UPF, perquè un 

cop analitzats els resultats de les enquestes, hem decidit no fer l’estudi de la UB, sinó 

elaborar una altra enquesta per a poder fer una comparació més acurada. 

 

7. Índex de dependència (DEP) 

Per classificar els enquestats segons el grau de dependència, ja que la gran 

majoria d’ells no es consideren totalment independents o dependents, hem decidit 

elaborar un índex. Quan parlem de dependència econòmica (i residualment 

d’independència) és fàcil tant definir com entendre què és ser totalment dependent o 

independent econòmicament. No obstant, el repte el trobem quan volem definir un grau 

mig. Amb l’elaboració de l’índex de dependència, anomenat DEP, el que pretenem és 

definir aquests graus entremitjos entre la dependència total i la independència total i 

poder classificar els diversos individus de la mostra en aquests segons les seves 

característiques. D’aquesta manera, hem volgut fer més objectiva la valoració de la 

dependència, evitant influències emocionals o subjectives que podien determinar els 

enquestats en el moment d’autoassignar-se un número a l’enquesta. A l’hora de definir 

el concepte de dependència surten a la llum lectures diferents: es pot basar la 

dependència en la quantitat monetària que reben els individus, és a dir, a més diners 

rebuts, més dependència,  o en la quantitat de conceptes finançats per tercers. 

 

Aquest indicador té en compte el nombre de despeses no assumides pels propis alumnes 

funcionant de la següent manera: 

 Suma de un punt per despesa a càrrec de la família 

 Mig punt per despesa compartida 

 Zero punts si la despesa l’assumeix íntegrament l’estudiant 

 

 

A més, el valor que tenen els punts de cada despesa en el còmput total segueix les 

següents ponderacions: 

 

                                                 
6
 Veure  annex núm.1 
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Taula 3: Ponderacions de l’índex DEP. 

 

Per atorgar les ponderacions, ens hem basat en criteris propis. Hem sospesat 

quins són els elements que comporten una despesa més elevada, i, a partir d’aquí, hem 

establert els percentatges. Amb aquest mètode pretenem englobar les dues 

interpretacions de dependència: d’una banda, tenim en compte la quantitat de despeses 

finançades per tercers mitjançant l’atorgament d’un punt per cada despesa no assumida. 

D’altra banda, tenim en compte el pes monetari de cada despesa gràcies a la ponderació. 

La puntuació total de cada alumne, doncs, es troba entre 0 i 1 essent el primer un 

grau de dependència nul·la i l’últim de dependència total. Això ens permet comparar els 

resultats del nostre índex amb la puntuació que es van donar ells mateixos a la última 

pregunta de l’enquesta. 

En el gràfic 4 podem veure els punts on es troba cada alumne. L’eix de les X 

representa el grau que els atorga el nostre índex, i el de les Y, el que consideren ells 

mateixos. Si la nostra valoració coincidís amb la seva, els punts es trobarien sobre la 

diagonal traçada (X=Y). 

 

El que es pot apreciar és que en el major nombre de casos,  els enquestats s’han 

atorgat un nivell o grau de 

dependència major que el 

resultant del nostre índex. 

La raó d’aquesta 

divergència roman en el fet 

, ja mencionat 

anteriorment, de la dualitat 

conceptual de la paraula 

“dependència”. És per això 

que la fiabilitat que li 

podem atorgar a aquest 

índex és reduïda. 

Gràfic 4. Índex DEP. 
7
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Residència Transport Vehicle Dinars Oci Tabac Mòbil Viatges Roba Estudis 

30% 10% 5% 7% 10% 5% 8% 7% 6% 12% 
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Aquesta part del treball engloba tot el procés que hem dut a terme un cop hem 

decidit elaborar la segona enquesta. Seguidament, exposem el disseny de l’enquesta, 

així com els resultats obtinguts i l’anàlisi dels factors que més influeixen en l’assoliment 

de la independència.   

 

8. Disseny de l’enquesta 

 

La decisió de fer enquestes com a principal font d’informació pel nostre treball 

l’hem presa per una sèrie de raons. D’una banda, no és un estudi que com a tal s’hagi fet 

anteriorment, per tan no hem disposat de dades prèvies específiques. Hem considerat, 

així doncs, que la millor manera  d’aconseguir el nostre propòsit és a través de 

l’enquesta
8
. 

 

La mostra 

L’objectiu, com ja sabem , és mesurar el grau d’independència econòmica. Per 

definir la mostra ens hem decantat pels estudiants de segon cicle. Hem considerat que, 

en ser més grans i estar més a prop d’acabar els estudis, ens podrien donar uns resultats 

més interessants. Per altra banda, hem decidit comparar els estudiants d’Economia i 

ADE, perquè els de la UPF es distingeixen especialment per tenir uns horaris 

complicats i dispersos que limiten molt pel que fa a la disposició del temps.  

 Pel que fa al gènere, hem decidit fer una mostra totalment representativa de cada 

universitat, de forma que hem cercat els percentatges de nois i noies que estudien en 

cadascuna de les facultats. La següent taula mostra aquesta informació:   

 

 

 UB UPF 

Sexe Homes Dones Homes Dones 

Dades 51,90% 48,10% 42,15% 57,85% 

Utilitzades 52% 48% 42% 58% 

Taula 4. Distribució d’estudiants per gènere a la UB i UPF. En percentatges.
9
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Hem fet, per tant, 100 enquestes de les quals a la UPF 58 són noies i 42 són nois, 

i a la UB 48 són noies i 52 són nois.  

 

L’enquesta 

Un cop definida la mostra, el nostre propòsit ha estat elaborar una enquesta 

curta, pràctica i que alhora ens permetés extreure conclusions vàlides. De fet, el segon 

intent ha estat el bo ja que el primer disseny va resultar tenir mancances en certs 

aspectes com les beques. Primerament, hem volgut fer una estimació del poder 

adquisitiu de les famílies dels estudiants. La manera més ajustada i senzilla que hem 

trobat ha estat preguntant de quina classe social es consideren. 

En el que constitueix la part més important de l’enquesta, hem preguntat si 

vivien amb la família, el nivell d’ingressos laborals i si es rebien beques. Hem 

considerat que a partir d’aquestes dades podríem determinar nosaltres mateixos si tenen 

la possibilitat de ser independents. A més, una pregunta sobre el destí de les seves 

despeses ens ha de donar també informació sobre les seves possibilitats i les de la seva 

família. 

Finalment, hem preguntat en quin grau, del 0 al 10, es consideren 

econòmicament dependents dels seus pares. Tot i que la resposta és  subjectiva, ens 

serveix per avaluar la percepció dels estudiants. A més, creiem que després d’haver 

respost tota l’enquesta, ja han pogut fer una mica de reflexió, i que per tan la resposta no 

anirà desencaminada. 

 

9. Comparació de mostres i anàlisi de dades 

Gènere: 

                     

Gràfic 5. Gènere a la UPF i a la UB. En percentatge.
10 

Hem realitzat les enquestes respectant els percentatges de nois i noies que 

estudien economia i ADE a les dues universitats. Així, creiem que hem obtingut una 
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mostra altament representativa pel que fa al sexe dels enquestats. Com podem veure, 

trobem que més de la meitat d’estudiants  a la UPF (el 58%) són dones, mentre que a la 

UB les dones representen, amb un 48%,  menys de la meitat dels enquestats i de la 

quantitat d’estudiants. Podem concloure doncs que el gènere és bastant més equiparat a 

la UB, mentre a la UPF hi ha una majoria de dones. 

  

Edat: 

                     

Gràfic 6. Edat a la UPF i a la UB. En percentatge
11

. 

 

Tractant el tema de les edats podem destacar primerament que a la UB trobem 

una major varietat d’edats compreses des dels 20 anys, l’edat amb que s’iniciaria 3r de 

carrera en cas de no suspendre cap curs; fins als 35 anys. Trobem que un 72% dels 

enquestats a la UPF tenen 20 o 21 anys, mentre que aquest percentatge es redueix al 

32% a la UB. L’edat màxima  a la UPF és 25 anys, i només hi trobem una persona amb 

aquestes característiques. A la UB, en canvi, un 10% dels enquestats tenen 25 anys o 

més, amb un 2% de més de 30 anys. Tot això ens porta a afirmar que a la UB la mitjana 

d’edat dels estudiants és més gran. 
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Nivell adquisitiu: 

 

Gràfic 7: Nivell adquisitiu a la UPF i a la UB. En percentatge. 
12

 

 

En ambdues universitats els enquestats es consideren majoritàriament de nivell 

mitjà, sent doncs aquesta la moda de les mostres. Els percentatges, però, difereixen 

entre ambdues universitats. Mentre a la UPF representen un 51%, a la UB són un 10% 

més. També destaca especialment la diferència al segon nivell adquisitiu predominant 

compartit, el mitjà/alt. A la UPF representa un 44% però a la UB un 26%. La conclusió 

que extraiem d’aquest fet és que a la UPF, en termes generals, predomina (segons els 

mateixos enquestats) un grup social amb un poder adquisitiu més elevat). A més, també 

crida l’atenció que cap dels enquestats a la UPF s’ha considerat de nivell Baix, i només 

el 5% de nivell Mitjà/Baix, mentre que a la UB un 3% s’ha considerat Baix i un 10% 

Mitjà/Baix.  

 Tot i el risc de subjectivitat que pot tenir la pregunta i la consideració, creiem 

que sí que és indicativa la diferència entre les dues universitats, sobretot pel que fa als 

extrems. A la UPF el diagrama presenta una asimetria cap a la dreta, mentre que a la UB 

el resultat és més simètric. 

 Volem per últim destacar un fet que ens ha cridat molt l’atenció: no trobem gaire 

casos d’enquestats que es considerin de nivell adquisitiu baix a les universitats. Això 

dona suport a la nostra teoria de que els estudis comporten un alt grau de dependència i 

que per tant, si no tens algun tipus de suport econòmic és fa molt difícil cursar una 

carrera. 
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Lloc de residència: 

G

ràfic 8: Residència a la UPF i a la UB. En percentatge. 
13 

 

En cas de no viure amb la família, finançament de residència: 

 

Gràfic 9. Finançament de la residència a la UPF i a la UB. En percentatge. 
14

 

 

En  comparar el lloc de residència de les dues mostres observem una similitud 

gairebé absoluta:aproximadament el 75 per cent dels enquestats viuen amb la família en 

les dues universitats. 

En canvi, si analitzem qui paga les despeses dels que viuen fora comencem ja a 

trobar diferències significatives. Aquests segons gràfics fan referència tan sols als 

estudiants que no viuen amb els pares (identificats en el gràfic anterior en l’apartat pis 

i/o residència). És a dir, ja no són sobre el total de 100 enquestats. Dit això, podem 

concloure que a la UB, el percentatge d’estudiants que assumeixen les despeses 

d’habitatge és més gran que a la UPF (48 i 11% respectivament). És important remarcar 
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que en termes absoluts, el nombre d’alumnes emancipats que es paguen les seves 

pròpies despeses  és d’ 11 sobre 21 a la UB  i 3 sobre 26 a la UPF. 

 

Ingressos laborals: 

 

Gràfic 10: Ingressos laborals a la UPF i a la UB. En percentatge.
15

 

 

En els gràfic número 10 destaca el fet que el percentatge d’alumnes que no 

treballen, i per tant no reben ingressos laborals, és considerablement major a la UPF, 

amb una diferència del 18%. En les franges d’ingressos superiors la situació canvia: la 

quantitat d’estudiants que reben un sou superior a 600€ és un 14% major a la UB. Donat 

que el sou mínim interprofessional és de 624€ al mes, segons el  Ministerio de trabajo e 

inmigración,  considerem que aquelles persones que guanyen un sou igual o superior a 

600€ disposen dels recursos econòmics mínimament necessaris per ser independents. 

Conseqüentment, un 20% dels enquestats a la UB  i només un 6% de la UPF poden ser  

considerats  econòmicament independents.  

Constatem que hi ha més nombre d’estudiants treballant a la UB que a la UPF.  Donada 

aquesta diferència i les que trobem en les franges d’ingressos superiors també podem 

afirmar que la quantitat d’ingressos que perceben els estudiants de la UB és clarament 

major. 
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Finançament dels estudis: 

 

Gràfic 11: Finançament dels estudis a la UPF i a la UB. En percentatge. 
16

 

 

La família és majoritàriament qui finança els estudis universitaris tant a la UPF 

com a la UB (amb un 84 i 73% respectivament).  Trobem que els estudiants que 

s’autofinancen els estudis representen un grup minoritari en ambdues, tot i que a la UB 

trobem un percentatge significativament més elevat. Per poder trobar les causes 

d’aquesta divergència cal fer referència al gràfic anterior sobre la quantitat d’estudiants 

que treballen a cada universitat i, per tant, reben un salari. Segons el gràfic 10, a la UB 

un 65% dels estudiants treballes, mentre que a la UPF tan sols un 47% ho fa.  Per tant, 

és d’entendre que a la UB hi hagi més individus que es paguin els estudis donat que el 

nombre d’estudiants que disposen dels recursos econòmics per fer-ho és més elevat. 

 En relació amb les beques, primerament volem destacar el petit percentatge que 

representen com a font de finançament principal. Els següents gràfics ens permetran 

entrar més a fons en aquest tema. 

 Com a fet més important doncs, veiem que els estudiants consideren, ja que 

aquesta era una pregunta subjectiva, que qui paga els seus estudis és bàsicament la 

família.  
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Obtenció de beques: 

 

Gràfic 12: Obtenció de beques a la UPF i a la UB. En percentatge.
17

 

 

Veiem doncs, que no es veuen moltes diferències en quant a nombre. 

Exclusivament a la UB, però, apareixen alumnes que han demanat un crèdit per 

finançar-se part dels seus estudis, concretament un 2%. És molt important observar que, 

malgrat rebre beques un 20% dels estudiants, ben just un 10% nombren aquestes com a 

font de finançament dels seus estudis. Això és degut a la baixa quantitat de diners que 

suposa respecte del total de la carrera. 

En aquest punt ens agradaria mencionar que considerem el número de becats 

excessivament minoritari. Potser és aquest un dels motius pels que les classes socials 

més baixes pràcticament no es troben representades en ambdues universitats. Més 

endavant tornarem a aquest punt.  

Per valorar la quantitat de diners que representen aquestes beques podem 

utilitzar els gràfics següents. 
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Ingressos per beca: 

                     

Gràfic 13. Ingressos per beca  la UPF i a la UB. En percentatge. 
18

 

 

En el cas de la nostra mostra, trobem que els alumnes de la UPF reben una 

quantitat d’euros total superior a la UB. Com ja sabem, les beques s’atorguen en casos 

d’estudiants amb característiques concretes com poden ser: nivell adquisitiu familiar 

baix, qualificacions acadèmiques altes, família nombrosa, lloc de residència lluny de la 

universitat, etc. 

Els ingressos de la beca, però, poden ser utilitzats lliurement ja que en la majoria 

dels casos es reben en forma d’ingressos al banc. Per tant, aquella gent amb beques 

superiors als 600€ tindria una altra via de ser econòmicament independent. Ara bé, si els 

enquestats que van considerar la beca com a mitjà de finançament són pocs, segurament 

serà perquè les quantitats rebudes són insuficients en comparació amb la quantitat de 

despeses que han d’assumir. 
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Destí dels ingressos:  

 

Gràfic 14. Destí dels ingressos a la UPF i  a la UB. En percentatge
19

 

 

Primer de tot, cal remarcar que no tots els enquestats han respost aquesta 

pregunta (un total de 91 a la UPF i un total de 97 a la UB). El motiu és que algunes 

persones sense ingressos laborals han considerat que no tenien ingressos i que per tan 

no podien respondre la pregunta. Altres persones sense ingressos sí que han donat una 

resposta com a gestió d’altres tipus d’ingressos. 

Veiem com a les dues universitats els estudiants destinen els ingressos 

majoritàriament a despeses pròpies (en un 58% a la UPF i un 60% a la UB). En segon 

lloc, destaca la quantitat d’estudiants que compaginen la inversió en estalvis i despeses 

pròpies, amb un 28 i un 27% respectivament. Ens agradaria recalcar que un total de 

36% a la UPF i d’un 31% a la UB situen els estalvis entre els destins principals dels 

seus ingressos (percentatges resultants de la suma ”d’estalvis” més “estalvis + despeses 

pròpies”). Això vol dir que aproximadament una tercera part dels d’alumnes té cobertes 

prou necessitats com per poder destinar els seus ingressos a l’estalvi. 

Si apliquem el mateix criteri amb la família i comptabilitzem en quina mesura 

apareix entre el destí principal, veiem que representa tan sols entre un 6% dels 

estudiants a la UPF i un 9% de la UB.  
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Assignatures suspeses en primera convocatòria: 

 

Gràfic 15. Assignatures suspeses a la UPF i a la UB. En percentatge. 
20

 

 

Una de les darreres preguntes al nostre qüestionari era la quantitat aproximada 

d’assignatures suspeses (en primera convocatòria) al llarg de la carrera. Constatem 

d’entrada que hi ha una dispersió molt més gran de dades a la UB. A la UPF, veiem una 

forta asimetria a la dreta, observant que la majoria d’alumnes no han suspès més de 2 

assignatures fins al moment, essent gairebé un 40% els qui mai no n’han suspès cap. 

Contràriament, a la UB tan sols un 12% no n’ha suspès mai cap, arribant a un màxim de 

20 amb un 7% dels alumnes. Si calculem les mitges veiem una clara diferència amb un 

2,16 a la UPF i un 6,72 a la UB.  

Aquesta és una dada molt significativa ja que podria demostrar l’eficiència dels 

sistemes d’estudis impartits a la UPF. Si realment la impossibilitat de treballar a causa 

dels horaris deriva en dedicació absoluta als estudis, els resultats són satisfactoris en 

comparació amb l’altra universitat pública estudiada. També cal tenir en compte, per 

altra banda, que la nota de tall per a les carreres d’Economia i ADE són més altes a la 

UPF, i per tan és comprensibles que els estudiants a la UPF ja estiguin més predisposats 

a portar un ritme de treball més elevat. 
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Grau de dependència: 

 

Gràfic 16. Grau de dependència a la UPF i a la UB. 
21

 

 

A la última pregunta de la nostra enquesta demanàvem als estudiants que es 

plantegessin la seva situació econòmica i ens diguessin en quin grau es consideraven 

dependents de la família. Volem abans de res remarcar que aquests resultats són 

valoracions subjectives per part dels alumnes, influenciades per les seves interpretacions 

Tot i això, considerem que és bastant representatiu. La línia vermella marca la mitjana 

de cada grup, situada al 6’9 a la UB i al 7,1 a la UPF. 

Ambdues universitats mostren una tendència a la dependència bastant gran. A la 

UPF, però, hi ha un percentatge més elevat d’alumnes per sobre el 5 (76%) respecte a la 

UB (67%). La mitja, en canvi és força més pròxima com veiem tot seguit: 

 

 UPF UB 

Mitja 7,1 6,92 

Desviació estàndard 2,59 2,54 

Taula5. Anàlisi del grau de dependència. 
22

 

 

La UPF supera la UB en 0,2 punts mentre que la desviació estàndard és 

pràcticament la mateixa.  Veiem doncs, que els resultats apunten a una mínima 

diferència entre la UPF i la UB pel que fa als graus de dependència que es van assignar. 

No perdem de vista el fet que aquestes dades sorgeixen d’una valoració subjectiva i per 

tant ha de ser interpretada com a tal, sense tenir el mateix pes ni transcendència que les 

objectives en la corroboració de la hipòtesi. 
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10.  Relacions de variables 

 

Un cop comparats els perfils, hem analitzat les relacions que podien tenir certes 

variables entre elles. Seguidament, mostrem les relacions que hem cregut més 

significatives.  

En el parell de gràfics següents, hem dividit els enquestats segons el nivell 

adquisitiu de la seva família  i ho hem relacionat amb el finançament de la carrera, 

observant així diferències considerables en les fonts de finançament dels estudis a les 

dues universitats. Les diferències sobre el nivell adquisitiu (gràfic 7)  i les fonts de 

finançament (gràfic 11) ja han estat explicades per separades anteriorment. Amb la 

relació d’ambdós gràfics, doncs, pretenem extreure noves conclusions. 

 

 

 

Gràfic 17: Finançament dels estudis segons nivell adquisitiu familiar a la UB i a la UPF. En percentatge. 23 
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Destaca el fet que a la UB els estudiants de nivell mig/baix recorren a fonts de 

finançament més variades que els de la UPF: Si bé a la UPF els estudiants de nivell 

mig/baix recorren a l’atorgament de beques i troben sempre un recolzament econòmic 

en la família, a la UB la família com a font de finançament única té un pes quasi 

irrellevant (només un estudiant) i destaca l’autofinançament i la col·laboració entre la 

família i l’estudiant. 

L’emancipació, entesa com a situació en la que l’individu ha obtingut una 

independència financera i habita en una residència diferent de la dels pares o tutors, juga 

un paper molt rellevant a l’hora de parlar d’independència econòmica. El gràfic 

relaciona el grau de dependència que els enquestats es van atorgar amb el finançament 

del seu habitatge. 

 

 

Gràfic 18: Grau de dependència segons el finançament de l’habitatge. En percentatge.
24

 

 

Ràtio emancipació: nombre d’estudiants que no viuen amb els seus pares i 

s’autofinancen la vivenda dividit pel nombre total d’estudiants. 

UB: 10%   

UPF: 3% 

Hem cregut convenient relacionar el grau de dependència que s’han assignat els 

estudiants amb qui finança el seu habitatge i si és diferent del dels pares. Observem 

certes diferències entre les dues universitats, com ara la ràtio d’emancipació, però en 

línies generals, la tendència és la mateixa: a mesura que creix la independència (graus 

de dependència més baixos) augmenta l’autofinançament de l’habitatge i, per tant, 
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l’emancipació. Corroborem doncs, la importància de l’emancipació a l’hora 

d’independitzar-se econòmicament. Aquest és un dels motius pels quals a l’hora 

d’elaborar l’índex DEP hem donat a la residència la ponderació més alta. 

 

11. Corroboració de la hipòtesi inicial 

 

Arribats a aquest punt, tenim prous fonaments per afirmar que la dependència 

econòmica és, efectivament, més alta entre els alumnes de la UPF que entre els de la 

UB. Els motius, extrets dels anàlisis de les enquestes, els explicarem al final del treball, 

en l’apartat de conclusions.  

 

12. Factors influents en la independència 

 

Un cop corroborada la hipòtesi inicial, convé anar més enllà en alguns aspectes 

determinats. Un aspecte molt lligat a la independència econòmica és, generalment, 

l’emancipació. Aquesta no serà mai absoluta si no s’ha aconseguit un cert nivell previ 

d’independència econòmica. Així doncs, hem decidit investigar els factors que hem 

considerat més determinants per assolir-la i que determinen un individu en el moment 

de decidir si cursa una educació superior. Hem vist que aquests factors eren 

majoritàriament econòmics, encara que també hi ha certs factors d’origen sociocultural 

que poden ser molt condicionants. 

 Primerament, analitzem els mètodes de finançament de la universitat i les 

maneres de finançar els estudiants, per tal de veure amb quines despeses i amb quines 

ajudes ha de comptar una persona que realitza estudis universitaris. Tot seguit, fem un 

anàlisi del cas universitari en l’àmbit nacional,  el mercat de treball i el mercat de 

l’habitatge. Finalment, treballem amb els aspectes d’origen social que influencien en la 

decisió. 

 “La emancipación de los jóvenes está condicionada al empleo y a la vivienda, dos 

asuntos que son especialmente preocupantes para este sector de la sociedad.
25
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12.1 El SISTEMA UNIVERSITARI 

 

La millora del finançament del sistema universitari ha de tenir un  doble 

objectiu: aconseguir millorar l’eficiència i qualitat de l’ensenyament, i aconseguir una 

igualtat d’oportunitats més àmplia. 

Arreu del món, les universitats es financen amb dos tipus de fons: les 

subvencions públiques i les subvencions privades. Parlant dels països de la OCDE en 

general, el tipus que té més pes és el finançament públic. Cal destacar, però, que el pes 

relatiu del finançament privat ha anat augmentant al llarg dels anys, fonamentat sobretot 

en el creixement de taxes que paguen els alumnes. Al mateix temps, l’exigència del 

sector públic d’un ús més eficient dels recursos ha fet que es busquessin nous mètodes i 

instruments de finançament.  

Els següents aspectes són determinants per comprendre l’abast del diferent tipus de 

finançament de les universitats: 

- La importància atribuïda a les taxes de matrícula dels estudiants, és a dir, a les 

polítiques de preus. Aquestes polítiques poden ser polítiques de preus constants; 

de preus en dues parts, amb què es paga un dret d’accés i després es paga més o 

menys segons el nombre de crèdits matriculats; o de preus en blocs, amb taxes 

creixents segons el nombre de convocatòries (com és el cas a Espanya). 

- L’oferta de beques, préstecs, préstecs-renda o feina en el campus, destinats a que 

els estudiants puguin assumir  els costos directes i indirectes dels estudis. 

- Les polítiques de cada universitat per rebre ingressos alternatius, tan privats 

(donacions) com públics (mesures fiscals). 

- Les característiques de la subvenció pública. 

La combinació d’aquests aspectes determina la suficiència financera de les 

universitats i l’eficiència en l’assignació de recursos. En definitiva, tots aquests 

elements determinen si la societat fa una correcta assignació dels seus recursos i si 

ofereix una igualtat d’oportunitats independentment del nivell socioeconòmic dels 

joves. 
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 Finançament públic i privat pels estudiants
26

 

En la major part dels països el nivell de les taxes i preus universitaris estan per 

sota dels costos reals de l’ensenyament.  No ha estat comprovada la relació entre les 

taxes de la matrícula i la taxa d’escolarització, de manera que en períodes en què la taxa 

de la matrícula ha augmentat, també ho ha fet el nombre d’universitaris. La majoria de 

treballs que s’han fet al respecte conclouen per tan que hi ha inelasticitat en la demanda 

universitària relacionada amb el preu de la matrícula. Tot i això, també és cert que 

s’observa més elasticitat entre els joves procedents de famílies amb rendes més baixes.  

No és just que l’accés a l’educació superior depengui del nivell econòmic 

familiar de la persona. Tot i això, donat que queda demostrat que el nivell adquisitiu que 

es pot aconseguir un cop acabats els estudis és gran, sembla que hauria de valer la pena 

fer la inversió. Pot passar, però, que els individus trobin dificultats per trobar 

finançament, i és per això que es veu justificada una intervenció pública per permetre-

ho. Ens preguntem si aquests sistemes fan a l’estudiant més independent 

econòmicament dels seus pares o tutors, que és el tema que ens ocupa. Tot seguit, 

exposem els principals mètodes de finançament a què poden optar els estudiants: 

 

Préstecs:  

El sistema de préstecs és eficient perquè promou la qualitat del sistema 

universitari: l’estudiant es fa conscient del cost de la seva educació, i per tan té més 

incentius per a realitzar uns bons estudis en el mínim temps possible i després obtenir 

una feina remunerada.  És un sistema oposat a la selecció adversa que pot suposar una 

gratuïtat complerta en els estudis. D’altra banda, també elimina la dependència 

financera dels estudiants amb la família, fomentant l’equitat. També evita que tot el cost 

de l’ensenyança caigui sobre els contribuents, i permet que el principal destinatari de 

l’educació sigui el qui n’haurà de retornar els costos un cop obtingui els ingressos. 

Tot i això, els préstecs poden comportar una reducció d’incentius per a fer 

determinats estudis que se suposen amb “menys sortides”. D’altra banda, també poden 

desincentivar els individus  adversos al risc. És per això que combinar les beques amb 

els préstecs pot ser una solució en aquests casos.  

Cal recordar que en tot sistema de préstecs en l’àmbit universitari han de ser les 

Administracions Públiques les qui seleccionin els estudiants que els poden demanar. 
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S’ha comprovat que entre els qui ho demanen durant els primers anys que estudien,  són 

molts els qui abandonen els estudis. Per això en alguns països s’ha limitat la concessió 

de préstecs a aquells estudiants que ho són a temps complert, sense condicions pel que 

fa a la renda familiar (en alguns casos s’evalua només la renda de l’individu, no de la 

seva família, de manera que és altament probable que la beca acabi sent atorgada). En 

sistemes combinats amb beca, també es restringeix l’accés al préstec en cas de disposar 

ja d’una beca. 

Els préstecs són subvencionats per l’Administració en el tipus d’interès (que és 

reduït i en alguns sistemes del 0%), i també en reben l’aval i cobertura en cas que hi 

hagi algun període impagat. Sovint els fons prestats són públics, o d’una institució 

financera amb l’aval de l’Estat. Si els fons provenen d’entitats privades es redueix la 

pressió sobre el pressupost públic, però no tots els bancs troben prous incentius com per 

avenir-se als programes. 

 

Préstecs –renda 

Els préstecs-renda són un tipus de préstec que només ha de ser retornat quan 

l’estudiant arriba a cert nivell de renda. La quantitat a retornar també s’estableix en 

funció dels ingressos obtinguts. Aquest sistema permet que els individus adversos al risc 

(que normalment són de baix nivell socioeconòmic) puguin accedir a una font de 

finançament. 

En general cal tenir en compte, a l’hora d’establir els criteris del sistema de 

préstecs, que els períodes de devolució han de ser llargs per tal de donar el marge 

adequat i no declarar fallides persones que posteriorment són solvents. El sistema de 

préstecs renda en principi té en compte aquestes possibilitats, però cal avaluar-les. Cal 

recordar, a més, que el salaris rebuts en acabar la carrera solen ser bastant més reduïts 

que els que s’aconseguiran posteriorment. 

 

Impost universitari 

Consisteix en cobrar impostos als antics estudiants universitaris. No hi ha límit 

de la quantitat a pagar, però els titulats acaben pagant varies vegades els costos dels seus 

estudis. Els titulats amb menys ingressos no cobreixen el cost. Comportaria una 

recuperació de les subvencions públiques, i podria augmentar  la capacitat de despesa de 

les universitats. S’estableix així un pacte entre generacions. 

Tot i així comporta problemes d’incentius de diversos tipus,  ja que per exemple 

desincentivaria la realització d’estudis universitaris en centres públics dels qui 
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tinguessin expectatives de tenir ingressos elevats en acabar.  Aquest sistema no ha estat 

mai implantat, probablement per raons polítiques i la impopularitat que suposa.  

 

Beques 

El sistema té l’avantatge que permet una igualtat d’oportunitats en l’accés si 

s’aplica amb eficiència, i pel becari no suposa el risc de no poder-ho retornar. Tot i això, 

cal vigilar molt els criteris per què s’atorguen. Si es fa per criteris acadèmics, es pot 

estar discriminant els qui per renda familiar no es poden permetre estudiar però que 

tampoc no destaquen per les seves notes. Cal vigilar, això sí, de no crear “paràsits” que 

rebin beques any rere any. Per tan, cal crear un sistema eficient en tots aquests aspectes, 

que combini adequadament els criteris de renda i acadèmics de la persona becada. 

Les beques poden estar pensades per cobrir només les despeses relacionades 

directament amb els estudis, o poden ser de quantitats més elevades per tal de cobrir  els 

costos indirectes i de cost d’oportunitat que suposa estudiar. 

 

Conclusions  

Tots aquests models tenen en comú que permeten que l’estudiant no hagi de fer 

front als costos dels estudis un cop es matriculen. Tot i això, cal recordar que el que és 

costós és afrontar les despeses relacionades amb el dia a dia, més que les de la matrícula 

en si, i que per tan caldria establir un sistema de molt bones combinacions si es vol 

assegurar que els qui necessitin ingressos no hagin de treballar.  

Finalment, ens agradaria remarcar que no només són determinants les polítiques 

de finançament a les universitats, la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ensenyament 

superior també requereix d’una igualtat de condicions des de l’ensenyament primari i 

secundari. És per tan coherent afirmar que no es pot millorar el rendiment acadèmic 

només a través de mesures financeres en educació superior, si bé gran part de les 

mesures a prendre hi tenen a veure. Per aconseguir l’objectiu d’igualtat d’oportunitats i 

cohesió de la universitat amb la societat cal que les mesures es prenguin de manera 

sistèmica. 

 

 El finançament de la universitat a Espanya 

El sistema universitari espanyol ha experimentat un canvi gran en els últims 

anys, amb canvis en les seves estructures, caracteritzat per l’augment i diversificació de 

graus impartits i per la tendència a l’alça de la demanda, a més d’una mobilitat cada cop 
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més gran a nivell internacional d’estudiants. L’atorgament d’àmplies competències a les 

diferents Comunitats Autònomes ha provocat diferències en les diferents regions, sense 

que hi hagi hagut massa coordinació interterritorial. La descentralització, però, ha 

afavorit la creació d’espais universitaris en zones on prèviament no n’hi havia, i això ha 

permès que més persones de regions abans més desafavorides hagin pogut optar a 

l’educació superior. 

Tot i que encara hi ha molt per fer en aquest terreny, la universitat espanyola ha 

millorat la seva rigidesa, amb l’objectiu d’adaptar-se al mercat laboral. D’altra banda, 

cal recordar que encara no s’ha aconseguit concordar la oferta i la demanda de gran part 

dels estudis, fet que suposa una falta d’eficiència en l’assignació de recursos. 

Des del traspàs de competències a les Comunitats Autònomes, els diferents 

esquemes de finançament han seguit mesures principalment incrementalistes, que han 

anat evolucionant a  sistemes més objectius.  Amb el sistema incrementalista, aplicat 

encara en alguna comunitat, cada any s’inicia un procés negociador que provoca 

diferències entre les diferents universitats, i en conseqüència apareixen ineficiències i 

falta de transparència. Actualment, les comunitats amb un sistema universitari més 

desenvolupat, entre elles Catalunya, han anat convergint a sistemes més objectius, 

segons diferents variables de demanda, costos, etc. Aquest fet ha ajudat a  

homogeneïtzar els criteris entre diferents universitats, a més de permetre una més bona 

planificació de les universitats de cara al seu futur més immediat. Cal destacar que les 

comunitats amb criteris de finançament objectius han millorat el seu sistema 

universitari, fent que aquest s’assembli més al de països més avançats en aquest sentit.  

La universitat espanyola es caracteritza per la dependència en el finançament de 

caràcter públic, essent les Comunitats Autònomes les qui aporten al voltant del 75% del 

finançament de les universitats. Més de la meitat de la despesa va destinada a la 

retribució del personal, i calen esforços en matèria d’infraestructura, mentre que la 

despesa per funcionament és escassa en comparació. Es detecten ineficiències i falta de 

coordinació en el finançament a la investigació, constituint així un dèbil R+D en el 

sector públic, paràmetre altament relacionat amb el sistema universitari. 

Ens ha semblat interessant fer una petita ullada a països europeus per veure 

altres sistemes i la posició d’Espanya en aquest sentit. La major part dels països 

europeus inverteixen importants percentatges del seu PIB en educació superior (una 

mitja de 1,30%), amb Suècia i Noruega al capdavant (amb un 1,9 i 2,3% 
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respectivament). A Espanya, però, no es dóna el mateix pes al sector educatiu i s’hi 

inverteix un 0,9% del seu PIB.
27

  

 Dades estadístiques
28

 

Cal destacar que la majoria els estudiants paguen (en dades de l’any 2004), un 

26,04% dels costos dels seus estudis, provenint del finançament públic el 73,96% 

restant. La despesa pública en ajudes a l’educació superior se situa a un 0,08% del PIB. 

Cal recordar que de la despesa total en universitats, les beques constitueixen una part 

molt petita d’aquesta: 

 

Despesa pública en universitats
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Gràfic 19. Despesa pública en universitats. En euros.
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Espanya ha estat un país que no ha tingut programes de beques gaire complerts. 

L’esforç econòmic destinat a ampliar la oferta universitària ha afectat el nivell 

d’inversió en beques de mobilitat i al nombre de becaris en general: l’any 1990 el 

nombre de becaris era del 30% del total, mentre que l’any 2004 aquesta xifra era del 

15%. (informe del “Consejo de Coordinación Universitaria”, any 2007). A Espanya, 

històricament el sistema de beques ha plantejat dubtes sobre si realment era eficient. 

Incongruències en la noció de rendes familiars i alguns fraus han pogut fer que persones 

amb rendes més elevades accedissin a una beca. A més, l’ incompliment de requisits 

acadèmics per part de molts estudiants de rendes més baixes els ha portat a perdre- la. 

Per altra banda, s’ha comprovat que la quantia rebuda en beques de compensació no 

superava la meitat del cost d’oportunitat que suposa estudiar  (en dades de l’any 1998).  
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De totes les beques atorgades, la que destaca pel seu volum és la Beca General, 

dins la qual hi ha les beques que cobreixen les taxes universitàries i  les ajudes 

econòmiques. Es concedeixen segons la renda familiar i segons  el rendiment acadèmic. 

Es caracteritzen per no tenir un número límit de beneficiaris. El curs 07-08 el 10,77% 

dels estudiants matriculats varen accedir a una beca de caràcter general (Datos Básicos 

del Sistema Universitario Español, curso 2008/2009, Ministeri de Ciència i Innovació). 

A més, també existeix una beca d’Inici, pels estudiants que comencen a estudiar, i de 

mobilitat, per aquells que estudien en una comunitat diferent de la que viu la seva 

família. Ambdues foren concedides a un 3,92% del total de matriculats el 2008. 

Finalment, les beques de col·laboració són les ofertes a canvi de col·laborar en algun 

departament de la universitat. Els qui l’han rebuda el curs 2007-2008 són un 0,23% del 

total de matriculats. De mitja, comptant tots els diners destinats a beques el 2007-2008, 

cada becari ha rebut 1764€. 

En el tema de les beques, Espanya també es troba a la cua d’Europa dedicant un 

0,08% segons el PIB, mentre a la resta de països veïns s’hi dedica una mitja de 0,25. És 

destacable, per exemple, el cas d’Alemanya, que tenint una proporció d’estudiants 

universitaris bastant inferior a Espanya (23,75% i 32,81% respectivament sobre el total 

de joves), aporta un 0,22% del seu PIB per beques universitàries.  

Ha estat en el curs 07-08 quan s’han implantat per primer cop a Espanya un 

programa de préstecs-renda, a un 0% d’interès pels estudiants de màsters.  L’11,1% dels 

estudiants matriculats se n’han beneficiat. Es pretén implantar el sistema poc a poc 

segons es valorin els resultats obtinguts. El sistema de préstecs- renda es podria aplicar 

a estudiants que encara estudien la llicenciatura o grau. A Espanya, però,  donat que per 

el moment les taxes de matrícula són relativament baixes, els préstecs- renda servirien 

per cobrir despeses indirectes derivades d’estudiar (transport, material, etcètera). 

 

 Conclusions: el sistema universitari espanyol 

Amb tot això demostrem que existeix un problema a Espanya no només en 

educació, sinó també en el sistema de beques, que és massa rígid i no aconsegueix 

adaptar-se a les necessitats reals dels demandants. Necessitem un model més modern 

amb una major varietat de combinacions de beques i préstecs, que representin una ajuda 

efectiva. Sembla necessari, no només l’ampliació del nombre d’aquestes mateixes 

beques, sinó la diversificació de les que premien les altes qualificacions.   
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També seria una bona mesura ampliar la franja a partir de la qual es pot demanar 

una beca per ingressos, ja que actualment es troba a uns nivells excessivament baixos. 

De fet, els joves amb una situació econòmica familiar molt baixa tendeixen a no 

estudiar, sinó que comencen directament a treballar un cop acabada l’educació 

obligatòria. Tanmateix, sí que existeix un altre conjunt de joves amb famílies un esglaó 

més amunt, que tenen la possibilitat d’estudiar, però que els suposa un enorme sacrifici. 

Per ells, doncs, seria de gran ajut poder disposar d’alternatives per pagar-se els estudis.  

Amb aquest sistema de finançament ens trobem davant d’una paradoxa: tots 

tenen la possibilitat d’estudiar, però no tots s’ho poden permetre. Aquest fet 

s’intensifica quan parlem dels post-graus i/o màsters, ja que existeix un ínfim nombre 

de beques per aquest estudis i representen un cost molt elevat. Aquesta idea apareix 

molt ben resumida a la següent frase:  

“ Lo verdaderamente paradójico es que una deficiente gestión política ha terminado 

por garantizar una aparente igualdad formal (cada español con su título) que amenaza 

consagrar una funesta desigualdad económica (pero sólo los ricos lo complementan 

adecuadamente).” 
30

 

Pensem que una solució seria que es financessin els estudiants en un principi 

amb beques, per no córrer el risc que podria suposar un programa de préstecs. En la 

realització d’estudis posteriors (post-graus, màsters, segones titulacions), es podria 

potenciar més el programa de préstecs- renda. D’aquesta manera es cobreix l’accés en 

igualtat de condicions, s’evita el risc d’impagaments però es segueixen potenciant les 

avantatges dels préstecs –renda. A més, per tal d’aconseguir més fons, és també una 

bona proposta aconseguir més finançament privat, sense reduir el públic. A través de 

donacions d’antics alumnes o d’entitats privades es podrien augmentar els recursos 

disponibles. 

 

12.2 MERCAT LABORAL 

 

Un dels aspectes més important per emancipar-se és, com hem dit, la inserció al 

món laboral. Els ingressos salarials, i per tant tenir un lloc de treball, són essencials en 

la societat actual.  

Per tenir una visió global i suficient del món laboral hem considerat la taxa 

d’atur un indicador fiable de la possibilitat de trobar feina. En temps de crisi com 
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l’actual, aquesta s’ha situat en un 16,2% segons dades del Departament de Treball de la 

Generalitat referents al primer trimestre del 2009. Com ja sabem, el dels joves és un 

col·lectiu extremadament dèbil, sinònim de precarietat, temporalitat, inestabilitat, etc. 

Una evidència n’és el fet que l’atur registrat en aquest sector (entre 16 i 24 anys) es situï 

al voltant del 36,2% per aquest mateix període. 

Si mirem les mateixes dades per a un altre període recent però amb l’economia 

en creixement, com seria l’any 2006, trobaríem el següent: 

 Taxa d’atur total: 6,7% 

 Taxa d’atur entre persones d’entre 16 i 24 anys: 14,9% 

Podem corroborar així el que anunciàvem anteriorment sobre la situació 

desfavorable que viuen determinats col·lectius.  

S’ha de mencionar el fet que molts estudiants busquen feina de manera 

autònoma o a través d’ETTs i no figuren als registres de l’INEM (el servicio público de 

empleo estatal) o del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). No obstant, l’atur 

registrat segueix sent un bon indicador ja que no es dóna mai el cas de tenir dificultats 

de col·locació de treballadors des de l’Administració i en canvi molta facilitat a través 

d’altres mitjans.  

Un cop analitzat el mercat laboral entre els joves, volem comprovar l’avantatge 

que suposa haver estudiat. Hem buscat dades sobre l’atur entre persones que hagin 

acabat estudis, ja siguin cicles formatius (tècnics professionals) o carreres universitàries, 

a nivell espanyol en aquest cas. Malgrat no trobar dades dels períodes més recents, hem 

cregut que és suficient basar-nos en les dades que hem obtingut.  

 

Taxa d’atur segons estudis 

 2004 2005 

Tècnics professionals   

16-19 anys 25,58 22,98 

20-24 anys 19,47 15,35 

25-29 anys 12,36 9,86 

Superiors   

20-24 anys 25,89 18,95 

25-29 anys 13,42 11,27 

Taula 6. Taxa d’atur segons els estudis. En percentatge.
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La tendència que se segueix al llarg dels anys és prou important com per 

extrapolar determinades conclusions. La primera que en traiem és que la taxa d’atur 

entre els estudiants és inferior a la del conjunt dels joves. Per tant, la realització 

d’estudis comporta un augment de les possibilitats de trobar feina. És, com hem dit ja, 

un dels motius per invertir en l’educació d’una persona. 

Entrant una mica més a fons en el quadre també veiem que l’atur es redueix a 

mesura que avança l’edat. Això té força lògica ja que, amb el mateix nivell d’estudis, es 

sol preferir una persona una mica major en franges d’edat tant baixes.  

Per últim, si comparem estudiants de la mateixa edat, podem constatar que l’atur 

és més baix entre aquells que han cursat la Formació Professional, opció tractada a 

continuació. 

Els empresaris espanyols es queixen reiteradament de la ineficient preparació 

dels universitaris un cop acabada la carrera. En paraules del director acadèmic de 

l’Institut de l’Empresa Familiar, “s’observa una falta de valors professionals – 

responsabilitat, capacitat de treball en equip, o esforç, entre d’altres- entre els que 

acaben les titulacions” 
32

.  Amb raó o sense, no tenim cap mena de dubte que la 

preparació dels universitaris per entrar al món laboral, és millorable. El nostre sistema 

educatiu és excessivament inflexible, fet que dificulta l’adaptació als canvis entre els 

nostres estudiants.  A més, ens trobem davant una sobreeducació i un desequilibri molt 

fort: la majoria d’estudiants o bé abandonen completament els estudis després del 

període obligatori i comencen a treballar, o bé decideixen cursar carreres universitàries 

deixant completament de banda la formació purament laboral. La Formació 

Professional, ben valorada pels empresaris arreu d’Europa, roman infravalorada a 

Espanya.  

La Formació Professional “comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten 

per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació 

necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més 

de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent”. A Espanya 

però, tenim moltes mancances de joves treballadors amb nivells d’estudis de FP, ja que 

o en trobem de no qualificats, o excessivament qualificats. De fet, en els darrers anys, el 

nombre de matriculats en cursos de FP s’ha anat reduint paulatinament com podem 

veure a la taula X de l’apèndix (taula: FP de l’excel). 
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La FP té molts punts positius, com per exemple, que les seves taxes d’atur entre 

els joves de 24 a 29 anys  són bastant inferiors a les taxes entre els estudiants 

universitaris, fet observat en el gràfic (encara que en els darrers anys hi hagi una 

tendència a la convergència). Això ve donat pel fet que, amb aquests estudis, la 

preparació per inserir-se al món laboral és total i els empresaris ho saben i ho valoren. 

Per això considerem necessària una reforma que atorgui a aquesta branca el prestigi que 

mereix. Seria important 

promocionar-la entre els 

joves d’ESO perquè fos 

vista com el que és: una 

opció de futur per adquirir 

coneixements encarats al 

món laboral i no 

l’alternativa a la 

universitat.  

Gràfic 19: Atur segons els estudis entre els joves de 24-29 anys. En percentatge. 
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12.3 HABITATGE 

 

Donat el paper que juga l’emancipació a l’hora d’independitzar-se, és important 

fer una ullada a la situació actual del mercat  de la vivenda a nivell local.  

“Tot i l'alentiment general, Barcelona continua sent la ciutat amb el preu per 

metre quadrat més elevat de l'Estat, amb un promig de 4.262 , per davant de Madrid 

(3.992 euros), Bilbao (3.705 euros) i l'Hospitalet de Llobregat (3.573 euros). Aquestes 

xifres se situen al voltant del doble de les que presenten ciutats com València (2.031 

euros) o Sevilla (1.933 euros).”
34

 

Tot i que aquest article sigui d’un estudi realitzat al 2005, descriu d’una manera 

clara la situació del mercat de la vivenda a l’Estat espanyol. D’aleshores ençà la situació 

no ha canviat gaire. Tal com indiquen estudis recents
35

 Barcelona, tot i ser la ciutat 

catalana que atrau més estudiants, no només és la ciutat més cara de l’estat en termes 

d’habitatge, superant el preu mitjà nacional,  sinó que també és la que experimenta unes 

variacions de preus anuals més elevades (8’4% anual). Aquests fets tenen efectes 
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 Font: INE, elaboració pròpia. 
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 www.upf.edu/noticies  
35 El preu de la vivenda nova augmenta a Barcelona un 8,4% el 2007 

http://www.adn.es/local/barcelona/20080102/NWS-0599-Barcelona-aumenta-vivenda-preu.html 
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clarament perjudicials pel que fa a l’accés a la vivenda sobretot pels sectors més 

vulnerables de la societat, com ara els joves. 

En el quadre següent, s’observen els costos per accedir a la vivenda lliure a 

Catalunya, durant el tercer trimestre de 2008.  És interessant observar la situació de 

Barcelona relativa a les províncies limítrofes, ja que serien aquestes, en el major nombre 

de casos,  les candidates més pròximes en el cas d’haver de marxar a estudiar a una 

universitat fora de Barcelona. 

 

 

Taula 7: Cost d’accés a l’habitatge segons províncies. Valor en euros i variació interaunal. 
36

 

 

El següent quadre, en canvi, mostra l’evolució del lloguer mitjà de l’àrea metropolitana 

de Barcelona en comparació a la resta de Catalunya. 

 

 

Taula 8. Preu del lloguer mitjà. En euros al mes. 
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És corroborat el fet que Barcelona és la ciutat que presenta més dificultats a 

l’hora d’accedir a l’habitatge en referència als preus, dificultat que creix a mesura que 

passen els anys, tot i que  l’increment anual sigui menor ens els últims anys. Vista la 

dimensió de l’obstacle que representa l’accés a l’habitatge a l’hora d’independitzar-se, 

és important destacar un seguit d’ajust directes de l’Estat i la Generalitat de Catalunya 

per tal de pal·liar aquests efectes negatius dels preus, com ara la RBE (Renta Bàsica 

d’Emancipació dels joves), els ajuts que ofereix la Generalitat per a pagar el lloguer i els 

habitatges de protecció oficial. 

La RBE consisteix en un suport econòmic de 210€ mensuals (durant un màxim 

de 48 mesos) que ofereix l’Estat per tal de pagar el lloguer dels pisos, a més d’un 
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préstec de 600 € sense interessos per a pagar la fiança. Hi poden accedir els joves de 22 

a 30 anys. A nivell autonòmic, la Generalitat ofereix ajuts per a pagar el lloguer als 

arrendataris amb dificultats amb l’objectiu d’evitar l’exclusió  social residencial 

d’aquests. L’import de l’ajut és igual a la diferència entre el lloguer just
38

 i el preu que 

paga en realitat l’arrendatari, sense superar un màxim de 240€ al mes. Hi poden accedir 

els joves d’entre 18 i 35 anys. Un altre aspecte a tenir en compte en aquest sentit és el 

Pla d’habitatge 2008-2016  estructurat al voltant de set línies de treball, encarades, la 

major part d’elles,  a facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant l’augment de la oferta 

d’habitatge protegit i assequible, el foment del lloguer etc. 

 Com hem dit ja, la importància que té l’emancipació dins del procés de 

independència és prou rellevant donada la gran  despesa que aquesta representa. Els 

ajuts econòmics als que poden optar els joves avui en dia representen aproximadament 

un 20% del cost mitjà del lloguer  a l’àrea metropolitana de Barcelona. Observem 

doncs, que tot i els ajuts als que pot accedir la població jove per finançar la vivenda, és 

necessari comptar amb una altra font d’ingressos per tal d’ accedir-hi, ja sigui familiar o 

laboral, donat l’elevat cost que suposa l’accés a la vivenda.  

 

12.4 ENTORN SOCIAL 

 

Les relacions entre l’entorn socioeconòmic i el fet de cursar estudis universitaris 

són, segons apunten diversos estudis, molt evidents. L’estudi “Efectos del entorno 

socioeconómico en la realización de estudios universitarios”, realitzat per la 

Universidad de Extremadura, aporta informació molt interessant que tot seguit 

analitzarem. 

Segons afirma, un nivell educatiu baix així com una feina poc qualificada per 

part dels pares es relacionen negativament amb la realització d’estudis superiors per part 

dels fills. El fet de tenir germans també resulta ser un obstacle ja que els recursos, tant 

econòmics com humans, s’han de repartir entre més persones. També l’escolarització 

primària i secundària de mala qualitat condiciona les decisions posteriors dels individus. 

Les famílies de nivell adquisitiu baix coincideixen en molts d’aquests aspectes i 

són, com és sabut, les que tenen més dificultats per integrar-se en el món de l’educació 

superior.  
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 El lloguer just és l’import que hauria de pagar l’arrendatari i que no hauria d’excedir certes condicions 

estipulades per l’administració.  

http://www.bcn.cat/habitatge/doc/ajuts_lloguer.pdf 
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És important deixar clar que les mesures adoptades per les universitats i 

l’Administració per afavorir aquesta inclusió són necessàries però no suficients. 

Matrícules finançades pel govern, beques o préstecs en serien alguns exemples.  

Fins i tot en el cas de proporcionar estudis a cost zero, veiem que aquells que 

estudien han de tenir alguna font d’ingressos que els permeti cobrir les necessitats 

bàsiques. A tall informatiu, dir que les despeses tan sols en Lloguers reals, Despeses 

corrents i de manteniment de la vivenda, i Serveis relacionats amb la vivenda (aigua, 

deixalles, etc) suposen de mitja un 5,19% de la despesa anual de les famílies, mentre 

que l’educació superior en suposa tan sols un, 0,31% (dades de l’INE). 

Per garantir realment la incorporació de persones amb problemes econòmics a la 

universitat, doncs, s’hauria d’anar més enllà: eliminar realment les barreres 

econòmiques i també les culturals. 

Sortosament, la universitat ha deixat de ser una institució elitista aïllada de la 

societat per agafar un paper important en el desenvolupament d’aquesta. Malgrat tot, per 

famílies amb rendes molt baixes, immigrants en situacions extremes o altres col·lectius 

desafavorits, no es contempla la possibilitat d’estudiar. No tothom veu les coses des del 

mateix punt de vista i a vegades resulta difícil valorar correctament els beneficis de 

cursar una carrera, sobretot si són, com és el cas, a mitjà o llarg termini. Aquestes serien 

les anomenades barreres culturals, les quals requereixen un procés més complet i 

exhaustiu que ajudes econòmiques. El concepte que tenen els joves de la universitat ve 

determinat pel seu entorn més pròxim, és a dir, família, amics i professors. Així doncs, 

l’educació que rebi el futur estudiant en totes les etapes anteriors serà de vital 

importància. 

Assumint doncs, que encara hi ha certs grups socials amb menys presència a les 

universitats i que aquests formen part del que podem anomenar classe baixa hem de 

preguntar-nos el següent: les ajudes econòmiques que es donen als estudiants 

universitaris són progressives? Si tenim en compte que aquells que no es matriculen en 

cap universitat no reben aquests ajuts, el repartiment final exclou aquells que més les 

necessiten.   
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 Segons les enquestes, a la UB el percentatge d’estudiants que treballen 

és més elevat i els diners que perceben també. Per tant, les possibilitats d’independitzar-

se econòmicament són més altes i per a un major nombre d’estudiants. Això, a més, ho 

podem corroborar amb el fet que també hi ha més estudiants que es fan càrrec de les 

despeses de la carrera, encara que aquí la diferència disminueix. La franja d’edats arriba 

a valors més elevats a la UB. En general,  la dependència envers la família tendeix a 

disminuir amb l’edat i, en canvi, el nivell d’ingressos a augmentar. Això, que en 

principi ens podia portar a conclusions fermes, ha resultat ser poc concloent donat que 

la proporció de gent en edat avançada enquestada no era suficientment elevada. Partint 

d’aquestes afirmacions extretes de les enquestes, ens veiem capacitats per confirmar que 

els estudiants de la UPF són més dependents que els de la UB. Tot i així, 

independentment de la universitat, la independència econòmica total és un repte difícil 

d’assolir si s’està estudiant. Això ho veiem reflectit en les enquestes mateix, i és que 

molt pocs estudiants en ambdues universitats tenen uns ingressos superiors a 600€ al 

mes. Tot i que nosaltres hem fet la comparació de la dependència entre els estudiants de 

dues universitats diferents, hem conclòs que l’elecció de la universitat no és determinant 

ja que entren en joc altres factors tan o més importants.  

 A més hem constatat, a partir de les diferències entre els mètodes 

docents de les dues universitats, que hi ha una relació directa entre el temps invertit i la 

dedicació als estudis amb el rendiment i resultats obtinguts. En aquest fet rau la raó per 

la qual la UPF defensa un model pedagògic d’estudiant a temps complert. Tant les 

dades oficials com les obtingudes a les enquestes corroboren que els estudiants de la 

UPF tenen, efectivament, un rendiment més elevat. Això es relaciona directament amb 

el fet que els estudiants de la UPF presenten un grau de dependència més elevat que no 

pas els de la UB donat que no poden dedicar el seu temps a treballar i obtenir ingressos. 

És difícil compaginar les dues coses: treballant i estudiant alhora no s’aconsegueixen els 

mateixos resultats que si es fes a temps complert una de les dues coses. Concloem, per 

tan, que si la dedicació és absoluta el rendiment és major. Per poder estudiar cal, doncs, 

tenir una font d’ingressos preferiblement no laborals durant els anys que duren els 

estudis. Com que no tothom pot permetre’s el recolzament econòmic familiar, és 

important que existeixi un servei públic de finançament que permeti als més 

desafavorits poder dedicar-se als estudis de la mateixa manera que els qui sí que s’ho 

poden permetre.  

 Pel que fa a l’atorgament de beques, tan en termes d’alumnes becats 

com de quantitats rebudes, concloem, a partir de les enquestes i de l’anàlisi de les dades 
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oficials de les universitats escollides, que actualment no són suficients com per afectar 

de manera determinant en la dependència econòmica. A més, un cop estudiat el sistema 

de beques i préstecs vigent a nivell estatal, afirmem que els estudis a cost zero tindrien 

tants o més defectes que el sistema actual. La causa seria que, en no assumir cap 

despesa, l’individu no valoraria de la mateixa manera el servei i per tan desapareixerien 

els incentius per acabar la carrera en el temps establert i obtenir unes bones 

qualificacions. Actualment, la quantitat de diners que es destina a les beques és 

insuficient, sent molt baixa la quantitat destinada per alumne; per altra banda, tampoc 

no s’ha aconseguit realment un sistema eficient que doni la possibilitat real d’inclusió a 

les classes amb menys poder adquisitiu a les universitats.  

 Vistos tots aquests factors, i tot i que no és l’objectiu inicial del treball,  

proposem l’augment de recursos destinats al finançament dels estudiants. No ha de ser 

una millora només quantitativa, sinó que s’ha d’aconseguir un sistema molt més eficient 

i que gestioni bé els incentius. Al començament dels estudis, aquests haurien de ser de 

fàcil accés, però a mida que s’assoleixen cursos superiors s’implantaria un sistema de 

finançament avalat per l’estat amb contrapartides com serien retornar els diners amb els 

salaris futurs. D’aquesta manera, es concedirien beques-préstec a aquells estudiants que, 

en principi, tenen més possibilitats d’acabar els estudis i treballar després, reduint el risc 

d’impagament. A més, creiem que si el sou rebut fos suficientment elevat, es podria fins 

i tot pagar un interès per l’ajuda rebuda. En alguns casos, com serien els de famílies 

amb rendes extremadament baixes, s’haurien de considerar les beques-salari  per 

contrarestar el cost d’oportunitat tant elevat per aquests individus.  

 Cal destacar que en el nostre sistema universitari no és la matrícula el 

que fa costós estudiar sinó el cost d’oportunitat que això representa. On veiem reflectit 

aquest fet és en la dificultat que representa l’emancipació. Donada la importància que té 

aquesta dins de la independència econòmica, els costos que implica emancipar-se són 

un gran obstacle per assolir-la.  

 Recalquem els forts incentius que poden tenir els individus per seguir 

una educació superior: donat que l’atur entre els joves és elevat i que els salaris dels 

titulats són superiors, hi ha incentius suficients per escollir estudiar. Els beneficis a 

nivell privat són, per tan, destacables. 

 La independència econòmica dels estudiants és, doncs, una fita difícil 

d’aconseguir donat l’elevat nombre de factors que hi influeixen i que no depenen 

directament de l’individu, com ara obtenir un treball  o el preu actual de l’habitatge. De 
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fet, en la conjuntura actual dependre en cert grau d’una font de finançament aliena és 

inevitable.  
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Annex 1:Primera enquesta 

 

Edat:  Sexe: 

1.Com consideres el poder adquisitiu de la teva família? 

Alt  mitjà/alt  mitjà  mitjà/baix   baix 

2. De quantes persones és el teu nucli familiar? ........ 

 

3.Quin és el teu lloc de residència entre setmana? Qui es fa càrrec de les despeses 

d’habitatge? 

 Visc amb els pares i corren al seu càrrec   

 Visc en un pis     que pago jo 

      que paguen els meus pares 

 

 Visc en una residència      que pago jo 

 altres                    que paguen els meus pares 

 

4.Fas servir transport públic (inclòs bicing)? Qui el paga? 

 No   Sí, el pago jo  Sí, el paguen els meus pares 

 

5.Utilitzes algun tipus de vehicle motoritzat? En pagues les despeses? 

 Sí i en pago les despeses   Sí però no en pago les despeses   No 

 

6. On acostumes a dinar entre setmana? 

 a casa      fora,motius acadèmics       fora,motius laborals       fora,motius personals 

 

7. Si dines fora,  

 Em porto el menjar de casa  

 Gasto menys de 7.5 €                  Ho pago jo 

 Gasto més de 7.5 €                  M’ho paguen 

 

8. Tens ingressos laborals? 

 No 

 Sí, menys de 200€ al mes 

 Sí, entre 200 € i 400 € al mes  
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 Sí, més de 400 € al mes 

 

9. Tens una feina estable o treballes esporàdicament? 

 Treballo regularment (amb contracte fix o temporal)  Treballo esporàdicament 

 No treballo 

 

10. En què inverteixes els teus ingressos laborals? (pots senyalar més d’una opció) 

 estalvis   despeses pròpies    per a la família 

 

11. Quant gastes normalment a la setmana en oci? ( sortir, àpats, cine...) 

 0-10€         10€-20€     20€-40€         40€-60€         més de 60€ 

 

12. Si fumes, quant gastes en tabac a la setmana? 

 menys de 7€             entre 7€ i 15€            més de 15€ 

 

13. Quant gastes de mòbil al mes? 

 0-20€         20€-40€           40€-60€         més de 60€ 

 

14. Qui es fa càrrec de les següents despeses? (pot ser més d’una opció) 

     Jo          Família 

Oci           

Tabac            

Mòbil             

Viatges                           

Roba i complements                       

 

15. Qui ha pagat la teva carrera? 

 jo   família        ambdós 

 

16. Si en acabar aquesta carrera decideixes seguir estudiant, com finançaràs els 

teus estudis? 

 

 els pagaré jo 

 els pagarà la família 

 ho pagarem ambdós 

 beca i /o altres 

 no seguiré estudiant 
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17. En una escala del 0 al 10 en quin grau et consideres econòmicament dependent 

dels teus pares (sent 0 gens i 10 totalment dependent)? ........ 

 

Annex 2: Segona enquesta 

 

Edat: 

Curs: 

Sexe:  Home  Dona 

 

1. Com consideres el poder adquisitiu de la teva familia? 

 Alt   Mitjà/Alt   mitjà   baix 

 

2. Quin és el teu lloc de residència entre setmana? Qui es fa càrrec principalment de les 

despeses d’habitatge? 

 Visc amb els pares i corren al seu càrrec 

 Visc en un pis     Que pago jo 

 

       Que paguen els meus pares 

 

 Visc en una residencia    Que pago jo 

 

       Que paguen els meus pares 

 Altres 

 

3. Tens ingressos laborals? Quants euros al mes? 

 No   entre 0 i 300€      entre 300€ i 600€      entre 600€ i 900€      més de 900€ 

 

4. Qui paga principalment els teus estudis?(pots marcar més d’una opció) 

 Jo    Familia   Altres fonts:....................... 

 

5. Ets beneficiari d’algún tipus de beca i/o has demanat algun crèdit per finançar-te els 

estudis? 

 No    Si, beca   Si, cèdit 

 

6. En cas afirmatiu pots especificar quin crèdit i/o beca? 

...............................................................................................................................  

7. Pots especificar, aproximadament, l’ajut mensual o anual que suposa? 

............................................................................................................................... 

 

8. En què inverteixes els teus ingressos? 

 estalvis   despeses proòpies    per a la familia 

 

9. Quantes assignatures has suspès (aprox.) al llarg de la carrera en primera 

convocatòria?................................ 

 

10. En una escala del 0 al 10, en quin grau et consideres econòmicament DEPENDENT 

dels teus pares (sent 0 gens i 10 totalment dependent)?.................... 
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