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INTRODUCCIÓ 
 
Per elaborar aquesta part de l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la 
Garrotxa aquest any ens hem centrat en 8 indicadors. Algun d’aquests indicadors els 
hem mantingut un any més perquè ens permeten treballar amb dades progressives. 
Atenent als diferents nivells educatius i amb la voluntat d’oferir una visió àmplia de 
la situació, hem recuperat indicadors de nivell d’ensenyament no obligatoris, 
obligatoris i postobligatoris o superiors de la Garrotxa. A més a més, hem començata 
introduir dades de projectes d’educació no formal. 
 
Les dades  que presentem en aquesta edició de l’observatori són de tractament 
propi, però extretes del Departament d’Ensenyament, IDESCAT, INE, i d’estudis 
propis amb col·laboració amb tots els centres educatius de primària, de secundària i 
les escoles bressol o llars d’infants de la comarca.  
 
Des de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut volem posar èmfasi en una 
EDUCACIÓ entesa com  un concepte global i integral de la persona, que va més enllà 
dels resultats acadèmics. En aquest sentit doncs es podrien avaluar ítems com el 
nivell cultural, la participació, la formació continuada, o d’altres ítems que no 
necessàriament haurien d’estar en l’apartat “Educació” o “Formació”. Entenem 
doncs, que diferents indicadors de diversos apartats d’aquest Observatori, són els 
que ajuden  a determinar quina és la salut en matèria d’educació a la Garrotxa. Des 
de l’IME, i també amb l’aval del Pla de Govern 2015/2019, s’està treballant en la 
possible creació d’una base de dades que permeti algunes generar dades pròpies i, 
així,  poder-ne garantir un estudi periòdic i constant. 
 
INDICADORS ANALITZATS 
 
1. TAXA D’ESCOLARITZACIÓ DELS 0 ALS 5 ANYS 
L’educació infantil, tot i no ser una etapa obligatòria, presenta una taxa 
d’escolarització, tant en el primer cicle(de 0 a 3 anys) com en el segon cicle (de 3 a 
6 anys), superior al la mitjana de Catalunya. 
 
En relació als 0-2 anys: Un valor de la nostra comarca és el convenciment dels 
diversos Ajuntaments de la importància educativa i social que juguen els centres 
educatius en aquesta etapa tan sensible. Així com, la seva acció compensatòria que 
en molts casos exerceixen. Actualment trobem 19 escoles bressol a la comarca, entre 
públiques i privades. Un total de 15 escoles bressol són de titularitat pública: 11 
repartides en diferents municipis de la comarca i 5 a Olot. I 4 d’elles són privades, 
totes elles a la capital.   
Els municipis on hi ha escoles bressol són : Les Preses, Besalú, Castellfollit de la 
Roca, Les Planes d’Hostoles, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau, St. Joan les Fonts, St. 
Feliu de Pallerols, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas i Olot. 
Si agafem les dades del curs anterior podem observar que hi ha una escola bressol 
més a la Garrotxa. 
 
Analitzant les dades actuals trobem que durant el curs 2015-2016, el percentatge 
total d’infants escolaritzats en aquesta etapa a la comarca en el moment de l’estudi 
és del 47,6%. Un percentatge que s’aproxima molt al 50% i demostra la consolidació 
d’aquests serveis. Tot i la nombrosa oferta que trobem a la comarca de places de 0 a 
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3 anys sabem que no es pot assolir el 100% de la demanda. Actualment les escoles 
municipals d’Olot tenen una llista d’espera de 50 infants. 
 
En relació als 3-5 anys (Curs 2015/2016): Aquesta etapa tot i no ser obligatòria ja 
s’ofereix a les escoles de primària. El nombre d’infants escolaritzats s’eleva fins a 
1.674 nens i nens a la comarca. Aquestes dades demostren que pràcticament totes 
les famílies de la Garrotxa opten per escolaritzar els seus fill/es dels 3 als 5 anys tot i 
no ser obligatori.  Podem dir, també, que els esforços que fa l’OME (oficina municipal 
d’escolarització) per treballar amb les famílies del territori i  conscienciar-les de la 
importància de l’escolarització en les primeres edats està funcionant.  
 
(Diputació de Girona 2016, departament d’ensenyament curs 2015-2016 i estudis 
propis) 
  
2. NIVELL D’ACREDITACIÓ DE 4rt D’ESO  
 
En aquest segon apartat ens hem volgut fixar en una dada principalment marcada pel 
rendiment acadèmic dels joves de la Garrotxa. Del total dels 407 alumnes 
matriculats a 4t ESO el curs 2014-2015 (dades del curs 2015-2016 del Departament 
d’Ensenyament) es graduen, entre el mes de juny i el mes de setembre, 357 joves 
(87,72%).  
 
Un altre aspecte que hem volgut valorar aquest any és el nivell d’èxit que presenten 
els alumnes de nacionalitat estrangera que acrediten l’ESO als centres de la 
comarca. Si ens fixem en les dades del mes de juny del 2015 podem veure que a la 
Garrotxa un 73% dels alumnes de nacionalitat estrangera que estan cursant els 
estudis d’ESO els han acreditat. 
 
Aquestes són dades positives que ratifiquen el bon nivell acadèmic de la comarca, 
però que demostren que encara tenim molta feina a fer per tal d’assegurar que tots 
els joves tenen les mateixes opotunitats. La voluntat és la de garantir que TOTHOM 
acrediti els ensenyament obligatoris bàsics com l’ESO, però els percentatges i 
sobretot la tendència a l’alça s’han de valorar positivament. 
 
(Estudi de 4t ESO elaborat per l’IME i el CASG, amb dades del curs 2015-2016). Dades 
del Departament d’Ensenyament actualitzades el curs 2015-2016).  
 
3. I DESPRÉS DE L’ESO 
 
Després d’analitzar les dades del darrer estudis de 4rt d’ESO podem observar que el 
camí que segueixen els joves es dibuixa de la següent manera: 
 
Batxillerat: 251 alumnes – 54,80% 
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): 153 alumnes – 33,41%  
PTT (Pla de Transició al Treball): 20 alumnes – 4,37% 
Repetidors: 13 alumnes – 2,84% 
Altres i/ no ho sabem:  21 alumnes – 4,58% 
 

Així doncs, l’opció dels estudis de batxillerat continua essent la més habitual entre 
els joves de la nostra comarca. Aquest darrer curs, els 54% dels alumnes garrotxins 
de 4rt d’ESO han optat per fer el batxillerat. De la mateixa manera, veiem com 
l’opció dels CFGM es consolida a la comarca i és l’opció escollida pel 33% dels joves 
(un percentatge superior que el curs anterior). De les dades restants, la que comença 
a tenir rellevància a causa de la seva consolidació, és la dels joves que no 



aconsegueixen finalitzar l’ESO i que abandonen el sistema educatiu. Aquest darrer 
curs aquesta xifra es  redueix lleugerament i es col·loca al voltant del 4%. Aquesta 
dada ha cridat l’atenció i preocupa als tècnics de l’IME i d’altres professionals de la 
ciutat que treballen amb aquests joves. Així doncs, tenim un nombre considerable de 
joves que es troben en una situació d’abandonament dels seus estudis i que, per 
problemàtiques més estructurals, tampoc accedeixen al món laboral. Creiem que 
aquesta dada i la seva permanència en el temps pot acabar influint en el model de 
ciutat que ens caracteritza. 
 
(Dades del curs 2015/2016 facilitades pels centres de secundària de la Garrotxa). 
 
4. RESULTATS DE LES PROVES PAU  
 
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) tenen com a objectiu valorar la maduresa 
acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat i és una 
prova que han de fer tots els estudiants que volen entrar a una universitat pública.  
 
Aquesta dada és molt transversal i ens aporta una informació fiable, àmplia i rellevant.  
Ens dóna coneixement de quin és el nivell acadèmic dels joves de la comarca davant 
d’uns barems de país. 
 
Així doncs, el 2016 a la Garrotxa van aprovar 183 dels 184 alumnes que s’hi van 
presentar (99,46%). A Catalunya, hi trobem uns resultats de les PAU del 2016 molt 
similars (97,72%). 
 
Una altra dada rellevant és la de comprovar que la nota mitjana de les proves PAU a la 
Garrotxa (6,79) és pràcticament la mateixa que a la de la resta de Catalunya (6,66). 
Assegurant, així, que el nivell acadèmica de la comarca està en consonància amb el 
del país. 
 
(Departament d’Ensenyament-2016) 
 
 
5. CICLES FORMATIUS A LA GARROTXA 
 
Aquest any volem continuar presentant l’indicador a l’Observatori de la Garrotxa amb 
la voluntat d’oferir una bona radiografia de quants joves estudien un cicle formatiu a la 
nostra comarca. Com hem descrit anteriorment, a la Garrotxa hi podem trobar una 
oferta de cicles formatiu molt àmplia i molt variada i, enguany, hem intentat saber com 
es reparteixen aquests alumnes entre les diferents famílies professionals presents al 
territori. 
 
Com hem pogut comprovar, la família professional que acull a més alumnes als 
estudis de CFGM o CFAM a la Garrotxa és la de Sanitat (18,02%).  
 
Si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que la família professional que 
acull a més alumnes a la Garrotxa és la d’Arts Plàstiques i Disseny (29,32%).  
 
En el cas del CFGM o CFAM, podem comprovar que les famílies professionals que 
acullen a més alumnes a la comarca coincideixen amb els estudis amb més alumnes a 
nivell de Catalunya. Per altra banda, si ens fixem en els CFGS o CFAS veurem que la 
família que acull a més alumnes és la d’Arts Plàstiques i Disseny, mentre que a nivell 
de Catalunya, la família professional més sol·licitada és la de Serveis Socioculturals i a 
la Comunitat. 
 



6. MODALITATS DE BATXILLERAT A LA GARROTXA 
 
Enguany, també volem tornar a presentar a l’observatori de la Garrotxa amb la voluntat 
d’oferir una bona radiografia de quina modalitat de Batxillerat escullen els joves a la 
nostra comarca. Com hem descrit anteriorment, a la Garrotxa hi podem trobar una 
oferta de variada i on s’hi poden cursar els estudis de les 3 modalitats existents a 
Catalunya. A continuació ens agradaria presentar-vos quin és el nombre total de joves 
que opten per a cadascuna d’aquestes modalitats i com es reparteixen.  
 
Com hem pogut observar a la taula la modalitat de Batxillerat que acull a més joves a 
la Garrotxa és la de “Ciències i Tecnologia” (222 alumnes), seguit de la modalitat 
“Humanitats i Ciències Socials” (204 alumnes) i finalment, la modalitat “Arts” (59 
alumnes). 
 
  
7. ESTIU RIU 2016   
 
Per primera vegada, volem aportar a l’observatori de l’educació, algunes dades de 
projectes educatius no formals que gestionem des de l’IME. El projecte Estiu Riu va 
néixer el 1883 i actualment gaudeix d’una salut de ferro oferint més activitats i acollent 
a més infants i joves que mai. Com podeu veure a les taules que us mostrem a 
l’informe, durant el període d’estiu del 2016, 1.129 infants i joves van participar de les 
activitats que s’hi van oferir i el 98,4% de les seves famílies asseguren que 
recomanarien aquesta experiència a altres pares i mares. Així doncs, més enllà de la 
magnitud del projecte, cal destacar-ne la bona valoració que en fan les famílies dels 
participants. 
 
8. OFICINA JOVES DE LA GARROTXA – IDEAL 
 
Es tracta d’un espai a la disposició del joves on s’hi poden reunir, treballar, assessorar, 
formar i jugar amb el suport de dues educadores – dinamitzadores que gestionen 
directament el servei. Durant l’any 2016 aquest equipament va ser utilitzat per 6.348 
joves, la majoria d’ells en edat de 12 a 16 anys, ja que un 72% dels usuaris de 
L’Oficina Jove de la Garrotxa - IDEAL estan cursant els estudis obligatoris. Cal 
destacar que la majoria d’usos – servei que s’hi van desenvolupar van ser de la 
temàtica de “Treball” i “d’Educació i Formació”, uns dels dos temes que més interessa i 
preocupa als joves de la nostra comarca. 
 
 
CONCLUSIONS:  
 

1. La taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’ofereixen més places i/o es busquen 
nous sistemes de bonificació. Pel què fa a la taxa d’escolarització d’infants de 
3 a 5 anys, és molt bona tot i no tractar-se d’una etapa obligatòria. A la 
comarca hi ha una bona conscienciació dels avantatges d’una escolarització 
durant la primera infància. 

2. Una altra bona dada  és la del nivell acadèmic de la comarca  en relació als 
resultats obtinguts al final de l’ESO. Tot i això encara hi ha reptes importants 
per intentar que l’alumnat d’origen estranger millori els seus resultats. 

3. L’opció majoritària dels joves de la Garrotxa un cop finalitzen els estudis 
obligatoris és la del Batxillerat. Més de la meitat dels joves tria aquesta 
opció, tot i que l’augment de l’oferta de cicles formatius a la zona fa que el 
volum de joves que escullen aquesta altra opció cada any és major. Aquest 
nou estudi ens confirma  la consolidació d’aquesta tendència i, també, fa 



evident que no aconseguir reduir de manera significativa el percentatge 
d’alumnes que abandonen el sistema educatiu.  

4. L’oferta formativa a la Garrotxa un any més s’ha pogut ampliar i la previsió 
pels pròxims cursos fa pensar que s’ampliarà encara més. A la Garrotxa 
trobem un ventall molt ampli de cicles formatius així com de modalitats de 
batxillerat. La relació que comença a fer-se efectiva entre el món formatiu i 
laboral també ha animat a més joves a allargar la seva etapa formativa més 
enllà dels estudis obligatoris. 

5. Els resultats de les proves PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de 
la comarca va en consonància amb la resta del territori català. A més a més, 
la diferència entre els resultats de les proves PAU i la nota mitjana de l’etapa 
del batxillerat es mantenen molt semblants. Un altre indicador de la bona 
qualitat educativa de la comarca es fa visible amb el percentatge d’alumnes 
que es presenten a les PAU i les aproven (99,46%). 

6. Si ens fixem quines són les famílies professionals que acullen a més joves de 
la comarca observem que a nivell de CFGM o CFAM la família de Sanitat, amb 
un 18% d’alumnes sobre el total, és la més sol·licitada. Si ens fixem en els 
estudis de CFGS o CFAS veurem que aquesta tendència canvia i la família 
professional que acull a més joves és la d’Arts Plàstiques i Disseny (29%). Un 
altre aspecte rellevant es que som una comarca que ofereix una formació 
molt amplia i diferenciada de la resta del territori català. 

7. Si ens fixem quina és la modalitat de batxillerat que acull a més alumnes a la 
comarca veurem que és la de “Ciències i Tecnologia”. 

8. Durant el període d’estiu del 2016, 1.129 infants i joves van participar de les 
activitats que es van oferir dins del projecte Estiu Riu. A més a més, el 98,4% 
de les seves famílies asseguren que recomanarien aquesta experiència a altres 
pares i mares. Així doncs, més enllà de la magnitud del projecte, cal 
destacar-ne la bona valoració que en fan les famílies dels participants. 

9. Durant l’any 2016 aquest equipament va ser utilitzat per 6.348 joves, la 
majoria d’ells en edat de 12 a 16 anys, ja que un 72% dels usuaris de L’Oficina 
Jove de la Garrotxa - IDEAL estan cursant els estudis obligatoris. Cal destacar 
que la majoria d’usos – servei que s’hi van desenvolupar van ser de la 
temàtica de “Treball” i “d’Educació i Formació”. 

 
 



OBSERVATORI DE L’EDUCACIÓ  
DE LA COMARCA DE LA GARROTXA 

 
El 2015, per primera vegada, el Cercle EURAM Garrotxa va publicar, dins de  l’Observatori econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa, un 
apartat dedicat a EDUCACIÓ que ja ha consolidat dins d’aqueta publicació. És per aquet motiu que des de l’Institut Municipal d’Eudcació i 
Joventut d’Olot (IME)  volem agrair especialment a DINAMIG el fet d’haver-nos convidat a formar part d’aquesta nova edició. 
 
Amb la clara intenció d’ampliar i actualitzar aquesta informació des de l’IME volem donar a conèixer algunes dades educatives de la Garrotxa, i 
així augmentar el coneixement de quina és la situació en matèria educativa de la nostra comarca.  Aquest radiografia ens permet abordar 
aquest anàlisi atenent a un conjunt de dades quantitatives, però també oferint interpretacions de caràcter qualitatiu. 
 
Aquesta part de l’observatori ha de ser un instrument de coneixement i innovació que permeti el seguiment i l’anàlisi de la realitat i de les 
polítiques educatives a nivell comarcal. Vol esdevenir, també, un instrument que contribueixi a facilitar la presa de decisions en matèria 
educativa i des de l’avaluació transversal de la nostra realitat. 
 
Valorar la qualitat educativa és un repte difícil i per això en aquesta aproximació hem volgut recollir aquelles dades més fiables i, alhora, que es 
puguin continuar recollint de manera sistemàtica. Els resultats de les actuacions en matèria educativa moltes vegades només es poden veure a 
llarg termini i assegurar aquesta continuïtat en la recollida de dades és la manera més efectiva de visualitzar aquestes tendències al. 
 
Des de l’IME no recollim gaires dades de manera directa, ni tampoc tenim les eines i/o els recursos per fer-ho. Tot i això, i davant de la dificultat 
que ens suposa no gaudir sempre de dades actualitzades, intentem, gracies a la col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, la 
Diputació de Girona, l’IDESCAT i els mateixos centres educatius de la nostra comarca, oferir una radiografia actual de l’educació a la Garrotxa. 
Aquest fet ens fa suposar que si no elaborem un espai de recollida i tractament de dades propi i dinàmic, que podria ser compartit amb altres 
àrees municipals i on s’hi concentrin esforços compartits entre els diferents agents que hi poden aportar informació, ens podem quedar sense 
dades per a la realització de pròxims estudis. La voluntat de l’IME en aquests sentit és clara i la necessitat de poder recollir més informació es 
fa cada vegada més evident. 
  
Per aquest motiu, i gràcies a la oportunitat que ens ofereix DINAMIG, hem pogut garantir aquesta continuïtat als nostres estudis iniciats en 
edicions anteriors centrant-nos en 8 indicadors relacionats directament amb l’educació formal, el diferents nivells formatius que acull la nostra 
comarca i, per primera vegada, aportar dades sobre projectes educatius de referència. Des de l’IME per poder treballar amb altres indicadors 
com: la formació continua, l’educació no formal, la cultura, la participació, el grau de satisfacció de les famílies, els reconeixements a 
estudiants, etc. Creiem que aquests indicadors són indispensables per poder definir una imatge més real i exhaustiva de la realitat educativa 
de la Garrotxa i que vagi més enllà dels resultats purament quantitatius. Però per altra banda, és cert que ara per ara no disposem de pous 
instruments i/o recursos per poder-les estudiar.   
 
 



1. Taxa d’escolarització dels 0 als 5 anys.  
 

Com sabem l’educació infantil, de 0 a 5 anys, no és una etapa obligatòria. Tot i això, el convenciment dels ajuntaments de la Garrotxa de la 
importància educativa i social de l’educació en aquestes etapa primerenques i, per l’acció compensatòria que en molts casos exerceix, trobem 
19 escoles bressol a la comarca, entre públiques i privades. Concretament 15 de públiques (5 d’elles a Olot) i 4 de privades (totes elles a Olot). 
 
Als municipis de la comarca on hi ha escoles bressol són: Les Preses, Besalú, Castellfollit de la Roca, Les Planes d’Hostoles, Sant Jaume de 
Llierca, Santa Pau, St. Joan les Fonts, St. Feliu de Pallerols, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas i Olot. 
 
En aquest punt volem comparar el nombre de nens i nenes escolaritzats a les diferents escoles bressol, respecte al nombre de naixements 
d’aquesta edat. D’aquesta manera obtindrem la Taxa d’escolarització de 0 a 2 anys (el percentatge d’infants que estan escolaritzats).  
 
Per tant hem fet l’anàlisi amb la introducció dels infants a les escoles bressol. I aquest és el resultat del  curs 2015 - 2016:  
 
Total nens/es a la Garrotxa nascuts entre el 2013-15: 1.609 nens i nenes 
Total nens/es matriculats a les escoles bressol de la Garrotxa (2015/2016): 766 nens i nenes 
Percentatge de nens/es escolaritzats a la comarca: 47,60%. 
 
En aquest franja d’edat a nivell de Catalunya, els resultats del curs 2015-2016 són: 
Total nens/es a Catalunya nascuts entre el 2013-15: 221.678 nens i nenes 
Total nens/es matriculats a les escoles bressol de Catalunya (2015/2016): 79.027 nens i nenes 
Percentatge de nens/es escolaritzats a Catalunya: 35,65%. 
 
Aquests resultats ens demostren que pràcticament la meitat dels infants de 0 a 2 anys de la Garrotxa estan escolaritzats. Aquesta taxa és, un 
any més, significativament superior a la que tenim a nivell de país (+12 punts). 
 
En relació a la franja dels 3 als 5 anys, el nombre d’infants escolaritzats a la Garrotxa passa dels 766 nens/es de primer cicle d’educació infantil 
als 1.674 nens/es de segon cicle d’educació infantil. Aquesta etapa, tot i no ser obligatòria, s’ofereix a les escoles de primària de la comarca i 
aconsegueix escolaritzar aproximadament el 92% de la població. Aquestes dades demostren que a la comarca, pràcticament totes les famílies, 
opten per escolaritzar els seus fill/es dels 3 als 5 anys tot i no ser obligatori.   
 
(Diputació de Girona 2016, Departament d’ensenyament curs 2015-2016 i estudis propis) 
 
 
 
 
 



2. Nivell d’acreditació de 4rt ESO  
 
Un cop entrada a l’etapa de l’educació secundària obligatòria ens sembla interessant poder donar a conèixer les dades referents al nivell 
d’acreditació de la ESO que tenim a la comarca.  
Extret del darrer Estudi de 4rt ESO elaborat per l’IME i el CASG i amb les dades del Departament d’Ensenyament del curs 2015-16 (resultats 
del curs anterior) extraiem les següents dades:  
 
Total d’alumnes matriculats a 4rt ESO: 407 alumnes 
Graduats ESO durant el més de juny: 307 alumnes – 75,43% 
Graduats ESO durant el més de setembre: 50 alumnes – 12,29% 
Total graduats ESO: 357 alumnes – 87,72% 
Certificats expedits: 15 alumnes – 3,68% 
Alumnes que hauran de repetir: 35 alumnes – 8.60% 
 
ACREDITACIÓ DE 4rt ESO SEGONS LA 
NACIONALITAT         

NACIONALITAT CATALUNYA GARROTXA 
APROVATS 
CATALUNYA 

APROVATS 
GARROTXA %CATALUNYA %GARROTXA 

Espanyola 57.283 327 51.672 307 90,20 93,88 

Resta de la UE 652 7 547 7 83,90 100,00 

Resta d'Europa 1238 11 1012 10 81,74 90,91 

Magreb 2.189 8 1.584 6 72,36 75,00 

Resta d'Àfrica 470 14 277 4 58,94 28,57 

Amèrica del Nord 41 2 37 2 90,24 100,00 

Amèrica Central i Sud 3.469 14 2.475 10 71,35 71,43 

Àsia i Oceania 1.339 24 892 11 66,62 45,83 

TOTAL 66.681 407 58.496 357 87,72 87,72 
 

4t ESO GARROTXA (a mes de Juny) Acrediten  % 
Procedència espanyola 307  75,43% 
Procedència estrangera 50  12,29% 
TOTALS 357 87,72% 

 
 
 



Per altra banda, a nivell de Catalunya, acrediten els estudis de 4t ESO amb dades del curs 2015-2016 (resultats del curs anterior) 87,72% dels 
alumnes avaluats van obtenir el graduat (mesos de juny i setembre). Podeu observar aquestes dades a la taula següent:  
 
 
 
 

(Departament d’Ensenyament, 2015-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-16 (dades del curs anterior) Alumnes avaluats Alumnes que acrediten % 
Catalunya 66.681 58.496 87,72% 



3. I després de l’ESO?  
 

Un dels moments sensibles en l’etapa educativa d’una persona és el camí acadèmic, professionalitzador o laboral que pren un cop finalitza 
l’educació secundària obligatòria. És per aquest motiu, que amb la col·laboració dels centres educatius de secundària, des de l’IME podem 
descriure quina és la tendència a l’hora d’escollir els estudis postobligatoris i, també, conèixer quines són les seves preferències.  
 
Així agafant el darrer estudi de 4rt d’ESO del curs 2016-17 (sempre analitzant dades del curs anterior) les diferents sortides que han escollit els 
397 alumnes queden repartides de la manera següent:  
 
 BATXILLERAT CFGM PTT REPETIDORS ALTRES TOTAL 

TOTAL 251 153 20 13 21 458 

% 54,80% 33,41% 4,37% 2,84% 4,58% 100% 
  
 
Batxillerat: 251 alumnes – 54,80% 
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): 153 alumnes – 33,41%  
PTT (Pla de Transició al Treball): 20 alumnes – 4,37% 
Repetidors: 13 alumnes – 2,84% 
Altres i/ no ho sabem:  21 alumnes – 4,58% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Resultats de les notes PAU de la Garrotxa 
 
Com hem vist, el 54% dels estudiants de la Garrotxa opten per fer estudis de batxillerat  i que, a la majoria, els portarà cap als estudis 
universitaris. És cert que els estudiants que opten per cicles podran accedir-hi més endavant, un cop superat un cicle formatiu de grau 
superior.   
 
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències 
adquirides en el batxillerat i és una prova que han de fer tots els estudiants que volen entrar a una universitat pública.  
 
Aquesta dada molt transversal i que ens aporta una informació fiable, àmplia i rellevant.  Ens donarà coneixement de quin és el nivell 
acadèmics dels joves de la comarca davant d’uns barems de país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALUNYA         
  MATRICULATS PRESENTATS APROVATS % 

Batxillerat 41538 
--------------------
- 34899 48,02% 

PAU (total) 316554 31065 29323 94,39% 
Matrícula ordinària 26170 26099 25503 97,72% 
Repetidors suspesos 530 493 369 74,85% 
Rep. Millora nota 337 320 288 90,00% 
2n batxillerat estranger 26 25 8 32,00% 
Només fase específica 1779 1617 1393 86,15% 
Cicles formatius 
(CFGS) 2812 2511 1762 70,17% 

DEMARCACIÓ 
GIRONA         
  MATRICULATS PRESENTATS APROVATS % 
Batxillerat 3628   3065 84,48% 
PAU (total) 2818 2784 2664 95,69% 
Matrícula ordinària 2452 2449 2404 98,16% 
Repetidors suspesos 44 42 29 69,05% 
Rep. Millora nota 26 22 21 95,45% 
2n batxillerat estranger 0 0 0 0,00% 
Només fase específica 146 134 117 87,31% 
Cicles formatius 
(CFGS) 150 137 93 67,88% 



Així doncs, a la Garrotxa i a Catalunya els resultats de les PAU del 2016 ens aporten les dades següents: 
 
 
GARROTXA Matriculats Presentats Aprovats %Apr/Pres 

Mitjana 
Exped. 

Mitjana 
PAU 

Exped. - 
PAU 

juny-16 184 184 183 99,46% 7,32 6,793 0,525 
 

CATALUNYA Matriculats Presentats Aprovats %Apr/Pres 
Mitjana 
Exped. 

Mitjana 
PAU 

Exped. - 
PAU 

Mitjana 
d'Accés 

juny-16 26170 26099 25503 97,72% 7,32 6,66 0,66 7,056 
 
(Les dades són extretes del Departament d’Ensenyament i són dades del juny del 2016. ) 
 
Podem veure comparant els resultats amb la mitjana de Catalunya, que la Garrotxa té un 1,74% més de provats que la mitjana del territori 
català. També és cert que la mitjana de les notes de les proves PAU és pràcticament la mateixa que en el conjunt de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Cicles formatius de la Garrotxa 
 
Aquest any volem presentar un nou indicador a l’observatori de la Garrotxa amb la voluntat 
d’oferir una bona radiografia de quants joves estudien un cicle formatiu a la nostra comarca. 
Com hem descrit anteriorment, a la Garrotxa hi podem trobar una oferta de cicles formatiu 
molt àmplia i molt variada. A continuació ens agradaria presentar-vos quin és el nombre total 
de joves que realitzen aquests estudis a la nostra comarca i com es reparteixen entre les 
diferents famílies professionals. Una altra dada que considerem rellevant, és la de comparar 
quina és la tendència que es dibuixa a nivell de Catalunya i la que es dibuixa a la Garrotxa. 
 
Alumnes CFGM i CFAM per famílies professionals. Total del curs 2015/2016. 

FAMÍLIA PROFESSIONAL CATALUNYA GARROTXA CAT % GARROTXA% 
ACTIVITATS AGRÀRIES 7   0,01 0,00 
ACTIVITATS FISICOESPORTIVES 1762 24 2,88 4,16 
ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES 45   0,07 0,00 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 7408 52 12,10 9,01 
AGRÀRIA 1129 68 1,84 11,79 
ARTS GRÀFIQUES 716   1,17 0,00 
COMERÇ I MÀRQUETING 2124   3,47 0,00 
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO 62   0,10 0,00 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 127   0,21 0,00 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 3607 23 5,89 3,99 
ENERGIA I AIGUA 38   0,06 0,00 
FABRICACIÓ MECÀNICA 1670 34 2,73 5,89 
FUSTA, MOBLE I SURO 409   0,67 0,00 
HOTELERIA I TURISME 4134   6,75 0,00 
IMATGE I SO 556   0,91 0,00 
IMATGE PERSONAL 3197   5,22 0,00 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 1257 25 2,05 4,33 
INDÚSTRIES EXTRACTIVES 55   0,09 0,00 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 7235 55 11,82 9,53 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 2250 37 3,68 6,41 
MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS     0,00 0,00 
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ     0,00 0,00 
MARITIMOPESQUERA 162   0,26 0,00 
QUÍMICA 783   1,28 0,00 
SANITAT 10866 104 17,75 18,02 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT     0,00 0,00 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 4648 51 7,59 8,84 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 5485   8,96 0,00 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 336 38 0,55 6,59 
CICLES FORMATIUS ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 1146 66 1,87 11,44 
TOTAL 61214 577 100,00 100,00 
 
 
 
 
 
 
 



Alumnes CFGS i CFAS per famílies professionals. Total del curs 2015/2016. 
FAMÍLIA PROFESSIONAL CATALUNYA GARROTXA CAT % GARROTXA% 

ACTIVITATS AGRÀRIES 68   0,11 0,00 
ACTIVITATS FISICOESPORTIVES 3938 33 6,45 5,37 
ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES 4   0,01 0,00 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 5920 30 9,69 4,89 
AGRÀRIA 655  1,07 0,00 
ARTS GRÀFIQUES 370   0,61 0,00 
COMERÇ I MÀRQUETING 3650 79 5,98 12,87 
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO     0,00 0,00 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 470 16 0,77 2,61 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 3201 39 5,24 6,35 
ENERGIA I AIGUA 380   0,62 0,00 
FABRICACIÓ MECÀNICA 1202 39 1,97 6,35 
FUSTA, MOBLE I SURO 80   0,13 0,00 
HOTELERIA I TURISME 3674   6,01 0,00 
IMATGE I SO 2597   4,25 0,00 
IMATGE PERSONAL 1336   2,19 0,00 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 306 33 0,50 5,37 
INDÚSTRIES EXTRACTIVES     0,00 0,00 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 6234 49 10,21 7,98 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 1015  1,66 0,00 
MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS 78   0,13 0,00 
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ 227   0,37 0,00 
MARITIMOPESQUERA 203   0,33 0,00 
QUÍMICA 2327   3,81 0,00 
SANITAT 7000 36 11,46 5,86 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 189   0,31 0,00 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 9819 39 16,07 6,35 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 1891   3,10 0,00 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 298 41 0,49 6,68 
CICLES FORMATIUS ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 3951 180 6,47 29,32 
TOTAL 61083 614 100,00 100,00 

(Dades del Departament d’Ensenyament del curs 2014/2015) 
 
Com podem observar a la primera taula, la família professional que acull a més alumnes als 
estudis de CFGM o CFAM a la Garrotxa és la de Sanitat (17,75%). Per altra banda, la família 
professional que acull a menys alumnes és la  d’Electricitat i Electrònica (3,99%). 
 
Si ens fixem en la segona taula, veurem que la família professional que acull a més alumnes 
als estudis de CFGS o CFAS a la Garrotxa és la d’Arts Plàstiques i Disseny (29,32%). Per 
contra, la família professional que acull a menys alumnes és la d’Edificació i Obra Civil 
(2,61%). 
 
En el cas del CFGM o CFAM, podem comprovar que les famílies professionals que acullen a 
més alumnes a la comarca coincideixen amb els estudis amb més alumnes a nivell de 
Catalunya. Per altra banda, si ens fixem en els CFGS o CFAS veurem que la família que acull 
a més alumnes a la nostra comarca és la d’Arts Plàstiques i Disseny, mentre que a nivell de 
Catalunya, la família professional més sol·licitada és la de Serveis Socioculturals i a la 
Comunitat. 



 
6. Modalitats de Batxillerat a la Garrotxa 

 
Una any més, també volem presentar el repartiment de l’alumnat de batxillerat en funció de la modalitat. Com hem descrit anteriorment, a la 
Garrotxa hi podem trobar una oferta de variada i on s’hi poden cursar els estudis de les 3 grans modalitats existents a Catalunya. A continuació 
ens agradaria presentar-vos quin és el nombre total de joves que opten per a cadascuna d’aquestes modalitats i com es reparteixen.  
 

Total Arts 
Humanitats i ciències 

socials 
Ciències i tecnologia 

  Total Primer Segon Total Primer Segon Total Primer Segon Total Primer Segon 

Garrotxa 486 259 225 59 31 28 204 111 94 222 112 110 
%Garrotxa 100  12,15%  41,98%  45,68% 

 
(Dades del Departament d’Ensenyament del curs 2015/2016) 

 
Com podem observar a la taula la modalitat de Batxillerat que acull a més joves a la Garrotxa és la de “Ciències i Tecnologia”, seguit de la 
modalitat “Humanitats i Ciències Socials” i finalment, la modalitat “Arts”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Estiu Riu 2016 
 
Enguany, també volem aprofitar l’espai que ens ofereix l’observatori per compartir algunes 
dades del projecte Estiu Riu. Com podeu veure a les taules que us mostrem a continuació, 
durant el període d’estiu 1.129 infants i joves van participar de les activitats que s’hi van oferir 
i el 98,4% de les seves famílies asseguren que recomanarien aquesta experiència a altres 
pares i mares. 

ACTIVITATS PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ 

ACTIVITATS PER A JOVES 2015 2016 

AVENTURA'T 14 8 

CASAL DE JOVES IDEAL 51 46 

TALLER DE LEGO 19 18 

ROBÒTICA AMB SCRATCH 12 12 

ROBÒTICA AMB ARDUINO 5 0 

IMPRESSORES 3D 2 5 

VIDEOJOCS I MAPPING 11 11 

ACCIÓ JOVE  12 16 

BRIGADES JOVES 16 19 

CASAL PER A INF. I JOVES AMB DISC. 15 18 

SUBTOTAL 157 153 

ACTIVITATS PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ 

ACTIVITATS DE LLEURE, NATURA, CULTURA 2015 2016 

ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA 118 100 

ESPLAI PER A PETITS MORROT 113 112 

CASAL MORROT 144 211 

CASAL BISAROQUES 55 0 

ENNATURA'T 24 14 

TALLER DE FARÀNDULA 20 21 

SUBTOTAL 474 458 
ACTIVITATS PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ 

ACTIVITATS ESPORTIVES I AQUÀTIQUES 2015 2016 

CAMPUS DE BÀSQUET 62 59 

CAMPUS D'HOQUEI 22 33 

CAMPUS DE FUNKY-DANCE-HIP HOP... 20 14 

CAMPUS DE VOLEIBOL+ANGLÈS 22 24 

CAMPUS D'ESCALADA INICIACIÓ 12 14 

CAMPUS D'ESCALADA PERFECCIONAMENT 10 9 

CAMPUS D'ATLETISME 12 15 

CAMPUS DE PATINATGE 56 82 

CASAL D'ESCACS 8   

CASAL DE LES PETXINES 68 76 

CASAL DE NATACIÓ 140 122 

CASAL JOVES DE NATACIÓ 0 70 

SUBTOTAL 432 518 

TOTAL PARTICIPANTS 1.063 1.129 
 



8. Oficina Jove de la Garrotxa – IDEAL 
 
L’Oficina Jove de la Garrotxa – IDEAL és un servei educatiu comarcal pensat i dissenyat per 
atendre de manera integral i transversal a tots els joves de 12 a 29 anys. Aquest servei, situat 
a la ciutat d’Olot, té la voluntat de crear un “territori jove” pensat exclusivament pels els nois i 
les noies de la Garrotxa. Es tracta d’un espai a la disposició del joves on s’hi poden reunir, 
treballar, assessorar, formar i jugar amb el suport de dues educadores – dinamitzadores que 
gestionen directament el servei. Durant l’any 2016 aquest equipament va ser utilitzat per 
6.348 joves, la majoria d’ells en edat de 12 a 16 anys, ja que un 72% dels usuaris de L’Oficina 
Jove de la Garrotxa - IDEAL estan cursant els estudis obligatoris. 
 

Sexe 
Número 
Usuaris 

% 
Usuaris 

Número 
Consultes 

% Consultes 

Dona 2901 45,70% 3889 47,76% 

Home 3447 54,30% 4254 52,24% 

Total 6348 100,00% 8143 100,00% 

 

 

Nivell d'Estudis 
Número 
Usuaris 

% 
Usuaris 

Número 
Consultes 

% 
Consultes 

Cursant estudis obligatoris 4340 72,08% 5649 72,39% 

Estudis obligatoris 573 9,52% 725 9,29% 

Estudis post-obligatoris 948 15,74% 1208 15,48% 

Estudis universitaris 3 0,05% 3 0,04% 

Sense estudis 157 2,61% 219 2,81% 

  327   339   

Total 6348 100,00% 8143 100,00% 

 

Si ens fixem en els usos – servei que es va donar a aquest equipament durant l’any 2016, 
veurem que s’hi van desenvolupar un total de 70 activitats que podem dividir segons la 
temàtica i que podem observar a la taula que trobem a continuació. Cal destacar que la 
majoria d’usos – servei que s’hi van desenvolupar van ser de la temàtica de “Treball” i 
“d’Educació i Formació”, uns dels dos temes que més interessa i preocupa als joves de la 
nostra comarca. 
 

Tema 

Número 
Usos 
Servei % Usos 

Número 
Consultes 

% 
Consultes 

cultura 2 2,86% 2 2,38% 

educacioIFormacio 16 22,86% 22 26,19% 

lleure 11 15,71% 11 13,10% 

participacio 6 8,57% 6 7,14% 

salutIEsports 8 11,43% 10 11,90% 

treball 27 38,57% 33 39,29% 

Total: 70 100,00% 84 100,00% 
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AUGMENTA LA DISPERSIÓ GEOGRÀFICA DELS 
UNIVERSITARIS GARROTXINS 

 

El curs acadèmic 2016-17 ha registrat un total de 1.188 estudiants garrotxins 

matriculats en un grau universitari a Catalunya, 51 d’aquests en itineraris de doble 

titulació.  En comparació amb l’any anterior, gairebé s’ha mantingut, tot i que amb 

una disminució poc rellevant de tretze estudiants menys.  Des del curs 2003-04, 

any d’inici d’aquesta recollida de dades, fins a l’actualitat, el nombre d’alumnes s’ha 

situat entorn dels 1.200 per curs acadèmic, una xifra similar als totals registrats en 

anys previs a la crisi.  El curs 2011-12, en plena crisi, s’havia arribat fins a 1.537 

alumnes, el nombre més elevat del període.  

 

Més enllà dels estudis de grau, 129 estudiants garrotxins estan cursant màsters 

oficials, sobretot a la UOC, la UdG i la UB.  Pel que fa a doctorands, són un total de 

46 distribuïts principalment entre la UdG, la UAB i la UB.  Sumant els estudiants de 

grau, màsters oficials i doctorats, consta que 1.369 garrotxins estan cursant estudis 

universitaris en el curs 2016-17.  

 

La Universitat de Girona és, un any més, la primera opció per a la majoria 

d’estudiants, però s’observa una tendència a la baixa que s’ha accelerat els darrers 

5 anys. Enguany, compta amb 437 estudiants, el 36,57% enfront del 47,6% de fa 

deu anys.  El segon lloc ha passat a ocupar-lo la Universitat de Vic (UVic-UCC), la 

qual ha experimentat un augment considerable, passant del 7% al 12,22%. 

L’augment és encara més remarcable si es té en compte que el curs 2003-04 atreia 

només un 3% dels estudiants de la Garrotxa.  La Universitat de Barcelona, que 

l’any passat ocupava la segona opció com a centre escollit pels estudiants 

garrotxins, aquest curs queda en la tercera posició amb 136 (setze alumnes menys 

que el curs anterior).   
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ESTUDIS CURS 2016-17
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La tipologia d’estudis s’ha categoritzat en cinc branques: en primer lloc, hi trobem 

un any més les ciències socials i jurídiques, amb un 46,3%, tot i que l’any anterior 

ocupaven un 53,4%. Cal esmentar que aquest descens ve donat, en part, pel fet 

que enguany s’ha catalogat el grau de psicologia dins la branca de ciències de la 

salut, enlloc de ciències socials i jurídiques on estava ubicat l’any anterior.  El segon 

lloc és precisament per a les ciències de la salut amb un 21,3% (13,5% l’any 

anterior). El que sí cal destacar és el descens dels estudis d’enginyeria i 

arquitectura, que passen a la tercera posició amb un 15,8%; fa dos anys 

representaven el 19,5%.  Per últim, es mantenen amb percentatges similars a 

cursos anteriors les ciències (9%) i arts i humanitats (7,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant als 10 graus més estudiats durant el curs 2016-17, les dues primeres 

posicions són les mateixes que els anys anteriors:  Psicologia en primera posició i 

Administració i Direcció d’Empreses en segona. On sí que s’observen alguns canvis 

és a partir de la tercera posició,  l’any anterior era per als estudis de Dret i aquest 

any ha canviat per Educació Primària. El quart lloc, que en el curs passat era per a 

Medicina, canvia per Infermeria, la qual ha augmentat considerablement respecte 

de l’any anterior, que ocupava la vuitena posició.  Finalment, Educació Social també 

ha experimentat un augment, i ha passat a ocupar el cinquè lloc, quan l’any 

anterior se situava en una posició inferior.  La resta d’estudis continuen dins la 

mateixa dinàmica d’anys anteriors. 

Segons dades extretes de la memòria 2016 del Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya (COPC), l’àmbit de la psicologia clínica, de la salut, la psicoteràpia i la 

psicologia educativa són els que han tingut més volum d’ofertes en la borsa de 

treball del COPC, que ha registrat un increment del 9% en comparació amb l’any 

anterior.  Per contra, cal mencionar que hi ha una mitjana de 14,7 candidats 

inscrits per a cada oferta de feina.  

 

 

 

 



ELS 10 GRAUS MÉS ESTUDIATS
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Finalment, cal apuntar la tendència a l'alça de les dobles titulacions, opció fins ara 

poc rellevant i que enguany ha estat cursada pel 4,3% dels estudiants garrotxins. 

Les universitats catalanes han programat cent trenta-quatre dobles titulacions per 

al curs vinent, i són la UPC i la URL qui més n'ofereixen. Però les propostes 

preferides pels garrotxins enguany han estat el Doble Grau en Mestre d'Educació 

infantil / primària (UdG), que s'ofereix des de fa només tres anys i que ha estat 

escollit per 23 estudiants, i el Doble Grau en Dret i Administració i Direcció 

d'Empreses o Economia (UPF), amb sis alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot – Juny de 2017 

 

Fonts: ESDAP – Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques; UAO – Universitat Abat Oliba; UAB – Universitat 

Autònoma de Barcelona; UB – Universitat de Barcelona; UdG – Universitat de Girona; UIC – Universitat Internacional 

de Catalunya; UdL – Universitat de Lleida; UOC – Universitat Oberta de Catalunya; UPC – Universitat Politècnica de 

Catalunya; UPF – Universitat Pompeu Fabra; URL – Universitat Ramon Llull; URV – Universitat Rovira i Virgili; UVic-

UCC – Universitat de Vic; UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Nota:  Estudi realitzat a partir de les dades aportades per les mateixes universitats. S’han exclòs les dades de la 

formació contínua (postgraus i màsters propis) i no es disposa de dades d’estudiants en universitats no catalanes. 


