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Presentació

Un any més, l’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IME) de l’Ajuntament d’Olot ha
elaborat  l’informe  d’indicadors  quantitatius  sobre  l’educació  a  la  comarca,  per  a  l’Observatori
Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa1. L’elaboració d’aquest informe és sempre una
oportunitat per a aturar-nos un moment, i observar la realitat del sistema educatiu de la Garrotxa des
d’una distància que el nostre dia a dia no ens facilita gaire sovint. I, a més de servir-nos per a
identificar  possibles  riscos  i  reptes,  també  ens  serveix  per  a  valorar  que,  sempre  reconeixent
limitacions  i  deures  pendents,  el  sistema  educatiu  a  la  Garrotxa  és  molt  potent,  i  d’una  gran
diversitat i bona qualitat.

Actualment, l’Observatori  està en ple procés de revisió de criteris,  per a adaptar-se a les noves
realitats de la comarca. En aquest any d’impàs, doncs, hem optat per mantenir els criteris que ja
vam fer servir en anteriors informes. Potser l’única diferència que hi ha és que hem reorganitzat els
indicadors per a facilitar-ne la lectura, i hem reduït la part d’anàlisi per donar més protagonisme a
les  dades,  i  així  alinear-nos  millor  amb  la  resta  d’informes  de  l’Observatori.  El  proper  any,
segurament ja sí introduirem més canvis en l’informe anual, sobretot enfocats a l’avaluació dels
compliments dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), aprovats per Nacions Unides i
assumits per les corporacions locals de la Garrotxa com una bona eina per a traçar estratègies i
horitzons.

Finalment, volem recordar que aquest és un informe sobre indicadors quantitatius, però l’avaluació i
l’estudi del sistema educatiu, i de l’educació en general, no pot fer-se només a partir d’aquestes
dades, que no permeten aprofundir en la realitat del que s’esdevé en cada persona. Com tampoc el
sistema educatiu no esgota tota l’educació: també eduquen les famílies, els barris, les associacions,
les empreses, el lleure, els llibres, els videojocs, la música i la resta d’arts, l’urbanisme, la política...
Prenguem aquest informe com una mirada parcial a una realitat complexa, i sense perdre mai de
vista que l’educació és un repte de totes i tots.

1 Podeu consultar tota la informació de l’Observatori, i les seves dades i informes anuals, a 
http://www.observatorigarrotxa.cat/ 
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El primer cicle d’educació infantil

L’educació del primer cicle de l’etapa infantil, dels 0 als 2 anys, que no té caràcter obligatori, està

atesa a la Garrotxa per 18 escoles bressol, de les que 14 són públiques, i 4 són privades. 5 escoles

públiques  i  les  4  privades  són a  Olot;  la  resta,  se  situen  als  municipis  de Besalú,  les  Planes

d’Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa

Pau, la Vall d’en Bas i  la Vall de Bianya.

L’escolarització per franja d’edat

Àmbit P0 P1 P2 Total

2017-2018 La Garrotxa 149 (18,40%) 288 (35,55%) 373 (46,05%) 810

Catalunya 6.953 (8,58%) 29.633 
(36,60%)

44.373 
(54,81%)

80.959

2018-2019 La Garrotxa 106 (16,66%) 289 (37,24%) 381 (49,10%) 776

Catalunya 6.874 (8,60%) 29.315 
(36,67%)

43.759 
(54,73%)

79.948

Font: Departament d’Educació2

L’escolarització per sexe

Àmbit Home Dona Total

2017-2018 La Garrotxa 410 (50,62%) 400 (49,38%) 810

Catalunya 41.939 (51,80%) 39.020 (48,20%) 80.959

2018-2019 La Garrotxa 417 (53,74%) 359 (46,26%) 776

Catalunya 41.374 (51,75%) 38.574 (48,25%) 79.948
Font: Departament d’Educació

L’escolarització segons població total

Àmbit Escolaritzats/des Total

Població de 0 a 2 anys 
l’1 de gener del 2018

La Garrotxa 810 (52,60%) 1.540

Catalunya 80.959 (37,57%) 215.495

Població de 0 a 2 anys 
l’1 de gener del 2019

La Garrotxa 776 (51,63%) 1.503

Catalunya 79.948 (39,13%) 204.318
Fonts: Departament d’Educació i Idescat3

2 Aquestes dades són accessibles a la web del Departament d’Educació, a: Departament/Estadístiques/Estadística de 
l’ensenyament/Cursos anteriors.

3 Aquestes dades són accessibles a la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a: Estimacions de 
població/Sexe i edat any a any

L’educació a la Garrotxa el 2019: Indicadors quantitatius - Pàgina 4



El segon cicle d’educació infantil

Durant el curs 2018-2019, 24 centres van oferir educació de segon cicle de l’etapa infantil, dels 3

als 5 anys, a la Garrotxa, dels que 21 eren públics i 3 concertats. A banda, hi ha un centre que

ofereix educació especial infantil. Aquesta xifra és la mateixa que la del curs anterior. En aquest

cas, com en l’anterior, hem de tenir present que aquesta etapa no té caràcter obligatori.

L’escolarització per franja d’edat

Àmbit P3 P4 P5 Total

2017-2018 La Garrotxa 489 (31,23%) 533 (34,04%) 544 (34,74%) 1.566

Catalunya 70.034 
(32,55%)

70.136 
(32,60%)

74.994 
(34,85%)

215.164

2018-2019 La Garrotxa 535 (33,71%) 506 (31,88%) 546 (34,40%) 1.587

Catalunya 69.581 
(32,79%)

71.414 
(33,65%)

71.224 
(33,65%)

212.219

Font: Departament d’Educació4

L’escolarització per sexe

Àmbit Home Dona Total

2017-2018 La Garrotxa 801 (51,15%) 765 (48,85%) 1.566

Catalunya 110.186 (51,21%) 104.978 (48,79%) 215.164

2018-2019 La Garrotxa 810 (51,04%) 777 (48,96%) 1.587

Catalunya 108.813 (51,27%) 103.406 (48,73%) 212.219
Font: Departament d’Educació

L’escolarització segons població total

Àmbit Escolaritzats/des Total

Població de 3 a 5 anys 
l’1 de gener del 2018

La Garrotxa 1.566 (95,26%) 1.644

Catalunya 215.164 (94,90%) 226.733

Població de 3 a 5 anys 
l’1 de gener del 2019

La Garrotxa 1.587 (94,69%) 1.676

Catalunya 212.219 (94,69%) 224.124
Fonts: Departament d’Educació i Idescat5

4 Aquestes dades són accessibles a la web del Departament d’Educació, a: Departament/Estadístiques/Estadística de 
l’ensenyament/Cursos anteriors.

5 Aquestes dades són accessibles a la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a: Estimacions de 
població/Sexe i edat any a any
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Els i les alumnes d’educació especial

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Educació especial infantil 1 1
Font: Departament d’Educació

La matrícula viva, segons procedència (curs 2017-2018 / curs 2018-2019)

C
atalunya
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esta 
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d’A
m

èrica

G
àm

bia

Índia
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X
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A
ltres

T
otal

P3 7 / 5 4 / 2 4 / 1 0 / 0 12 / 2 1 / 1 3 / 1 2 / 1 32 / 13

P4 7 / 6 5 / 2 1 / 7 0 / 2 2 / 1 0 / 0 2 / 2 2 / 7 19 / 27

P5 5 / 1 6 / 0 4 / 3 1 / 1 4 / 0 0 / 0 1 / 1 2 / 1 23 / 7

Total 19 / 12 15 / 4 9 / 11 1 / 3 18 / 3 1 / 1 6 / 4 6 / 9 74 / 47
Font: Oficina Municipal d’Escolarització (IME)
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L’educació primària

A la Garrotxa hi ha 23 centres educatius que ofereixen els ensenyaments d’educació primària (dels

6 als 11 anys). D’aquests, 20 són públics, i 3 són concertats. A la ciutat d’Olot hi trobem 6 centres

públics i els 3 concertats. A banda, hi ha un centre que ofereix educació primària especial.

La prova de competències bàsiques a 6è de Primària

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Llengua catalana 74,0 73,6 77,7 75,5

Llengua castellana 74,3 77,0 74,9 74,4

Llengua anglesa 76,1 76,3 79,6 78,2

Matemàtiques 79,1 79,2 78,9 78,2

Medi natural 69,7 70,2 69,4 68,1
Font: CSASE6

Els i les alumnes d’educació especial

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Educació especial primària 10 13
Font: Departament d’Educació7

6 Dades de la Garrotxa facilitades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE). Pel que fa a les 
dades de Catalunya, el CSASE publicà els resultats de les proves de 6è de primària del 2018 al número 41 de la 
revista Quaderns d’Avaluació, i les del 2019 al número 44.

7 Aquestes dades són accessibles a la web del Departament d’Educació, a: Departament/Estadístiques/Estadística de 
l’ensenyament/Cursos anteriors.
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La matrícula viva, segons procedència (curs 2017-2018 / curs 2018-2019)
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1 Prim 7 / 8 5 / 3 3 / 2 3 / 0 4 / 0 0 / 1 2 / 1 3 / 4 27 / 19

2 Prim 5 / 2 1 / 0 1 / 5 2 / 2 2 / 0 0 / 2 0 / 1 0 / 3 11 / 15

3 Prim 3 / 4 3 / 2 8 / 3 0 / 4 1 / 0 2 / 1 1 / 0 2 / 1 20 / 15

4 Prim 5 / 6 0 / 3 2 / 6 2 / 1 3 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 2 14 / 19

5 Prim 3 / 3 3 / 1 2 / 4 1 / 3 1 / 3 0 / 0 0 / 0 2 / 1 12 / 15

6 Prim 4  / 3 2 / 2 3 / 5 3 / 4 1 / 2 1 / 0 0 / 0 3 / 7 17 / 23

Total 27 / 26 14 / 11 19 / 25 11 / 14 12 / 5 4 / 5 3 / 2 11 / 18 101 / 
106

Font: Oficina Municipal d’Escolarització (IME)
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L’educació secundària obligatòria

A la  Garrotxa  hi  ha  7  centres  on  s’ofereixen  estudis  d’ESO,  dels  que  4  són públics,  i  3  són

concertats). 3 centres públics i els 3 privats es troben a la ciutat d’Olot, i l’altre centre es troba a

Besalú. A banda, hi ha un centre que ofereix educació secundària especial.

La prova de competències bàsiques a 4t d’ESO

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Llengua catalana 73,8 76,8 79,0 77,5

Llengua castellana 74,2 77,3 78,4 78,6

Llengua anglesa 78,2 73,9 76,7 74,1

Matemàtiques 72,8 68,5 74,7 68,8

Cientificotècnològ
ica

69,0 66,1 68,1 66,2

Font: CSASE8

Els i les alumnes graduats/des d’ESO

Curs 2017-20189 Curs 2018-2019 

Àmbit La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Graduats/des el 
mes de juny

361 49.826 349 52.630

Graduats/des el 
mes de setembre

40 11.329 38 10.553

Total d’alumnes 
graduats/des a 4t 
d’ESO

401 61.155 387 63.183

Total de graduats/
des, en relació al 
total d’alumnes

89,31% 88,61% 86,19% 88,86%

Total d’alumnes 449 69.016 449 71.103

Font: Departament d’Educació10

8 Dades de la Garrotxa facilitades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE). Pel que fa a les 
dades de Catalunya, el CSASE publicà els resultats de les proves de 4t d’ESO del 2018 al número 40 de la revista 
Quaderns d’Avaluació, i les del 2019 al número 43.

9 Aquestes dades mostren el nivell d’acreditació dels i les alumnes de 4t d’ESO del curs anterior, és a dir, les dades 
que es tenien en compte durant aquell curs en relació al curs anterior. Així, les dades «curs 2018-2019» fan 
referència als i les alumnes que van estudiar 4t d’ESO el curs 2017-2018. Mantenim, d’aquesta manera, el criteri 
del Departament d’Educació a l’hora de fer públiques les dades.

10 Aquestes dades són accessibles a la web del Departament d’Educació, a: Departament/Estadístiques/Estadística de 
l’ensenyament/Cursos anteriors.
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Els i les alumnes no graduats/des d’ESO

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Àmbit La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Certificats emesos 33 3.639 30 3.804

Alumnes que 
hauran de repetir

15 4.222 32 4.116

Total d’alumnes 
no graduats/des

48 7.861 62 7.920

Total de no 
graduats/des, en 
relació al total 
d’alumnes

10,69% 11,39% 13,81% 11,14%

Total d’alumnes 449 69.016 449 71.103
Font: Departament d’Educació

Els i les alumnes graduats/des segons zona de nacionalitat11

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Estat espanyol 93,68% 91,09% 91,56% 91,51%

Resta de la UE 88,89% 83,85% 66,67% 84,37%

Resta d’Europa 81,81% 80,73% 83,34% 81,40%

Magreb 50,00% 74,46% 71,43% 68,18%

Resta d’Àfrica 28,57% 59,55% 30,77% 54,85%

Amèrica del Nord Sense dades 77,78% Sense dades 86,67%

Amèrica Central i 
del Sud

88,89% 68,01% 62,50% 68,60%

Àsia i Oceania 44,44% 66,54% 54,54% 69,27%
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació

11 Es mostra la relació entre el nombre de graduats d’una determinada zona de nacionalitat en relació al total 
d’alumnes de la zona de nacionalitat. Malauradament, desconeixem els criteris seguits per atribuir a cada alumne/a 
una zona de nacionalitat determinada.
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Els i les alumnes d’educació especial

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Educació especial secundària 37 35
Font: Departament d’Educació

La matrícula viva, segons procedència (curs 2017-2018 / curs 2018-2019)
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1 ESO 5 / 2 3 / 1 7 / 3 4 / 0 1 / 2 1 / 2 0 / 0 1 / 1 22 / 11

2 ESO 9 / 3 2 / 1 8 / 7 6 / 1 0 / 3 0 / 0 0 / 0 3 / 2 28 / 17

3 ESO 6 / 2 0 / 2 6 / 5 5 / 2 1 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 3 18 / 13

4 ESO 2 / 1 0 / 3 9 / 3 14 / 5 5 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 2 32 / 15

Total 22 / 8 5 / 7 30 / 18 29 / 8 7 / 12 2 / 3 0 / 0 5 / 8 100 / 56
Font: Oficina Municipal d’Escolarització (IME)

I després de l’ESO?

Alumnes que van estudiar 4t d’ESO el
curs 2017-2018

Alumnes que van estudiar 4t d’ESO el
curs 2018-2019

Cicles formatius 
de grau mitjà

156 35,14% 154 34,30%

Batxillerat 220 49,55% 230 51,22%

Programa de 
Transició al 
Treball o Itineraris
Formatius 
Específics

20 4,50% 21 4,68%

Repetidors/es 24 5,41% 16 3,56%

Altres 24 5,41% 28 6,24%
Font: centres educatius de la Garrotxa12

12 Institut la Garrotxa, Institut Bosc de la Coma, Institut Montsacopa, Escola Cor de Maria, Escola el Petit Plançó i 
Escola Pia d’Olot.
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Els cicles formatius

A la Garrotxa hi ha 4 centres que ofereixen cicles formatius de grau mitjà, dels que 3 són públics i

1, privat. Pel que fa als cicles formatius de grau superior, hi ha 5 centres que n’ofereixen, dels que

3 són públics i 2, privats. A més, cal afegir-hi aquí els cicles formatius artístics (de grau mitjà i

superior) que ofereix l’Escola d’Art. Tots aquests centres es troben a la ciutat d’Olot. Finalment,

cal tenir present que, més enllà dels centres de la Garrotxa, hi ha garrotxins i garrotxines que

estudien cicles formatius en modalitat no presencial (aquests no els hem tingut en compte en aquest

informe).

Els i les estudiants de cicles formatius de grau mitjà13 per família professional i sexe

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Família 
professional

Total d’estudiants Dones Total d’estudiants Dones

Activitats 
fisicoesportives

27 7 (25,93%) 18 3 (16,67%)

Administració i 
gestió

52 26 (50%) 54 32 (59,26%)

Agrària 61 5 (8,20%) 63 5 (7,94%)

Electricitat i 
electrònica

32 1 (3,13%) 30 0 (0%)

Fabricació 
mecànica

35 0 (0%) 32 1 (3,13%)

Indústries 
alimentàries

27 16 (59,26%) 31 16 (51,61%)

Informàtica i 
comunicacions

55 5 (9,09%) 58 7 (12,07%)

Instal·lacions i 
manteniment

36 0 (0%) 41 1 (2,44%)

Sanitat 100 80 (80%) 97 77 (79,38%)

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat

41 35 (85,37%) 38 32 (84,21%)

Tèxtil, confecció i 
pell

36 31 (86,11%) 33 29 (87,88%)

Arts plàstiques i 
disseny

77 45 (58,44%) 79 39 (49,37%)

Total 579 251 (43,35%) 574 242 (42,16%)

13 Incloem les dades dels CFAM d’arts plàstiques i disseny.
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Els i les estudiants de cicles formatius de grau superior14 per família professional i sexe

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Família 
professional

Total d’estudiants Dones Total d’estudiants Dones

Activitats 
fisicoesportives

59 12 (20,34%) 54 12 (22,22%)

Administració i 
gestió

39 28 (71,79%) 30 22 (73,33%)

Comerç i 
màrqueting

70 35 (50%) 63 29 (46,03%)

Edificació i obra 
civil

14 2 (14,29%) 16 6 (37,0%)

Electricitat i 
electrònica

40 1 (2,50%) 42 0 (0%)

Fabricació 
mecànica

42 1 (2,38%) 46 0 (0%)

Indústries 
alimentàries

30 19 (63,33%) 33 21 (63,64%)

Informàtica i 
comunicacions

94 6 (6,38%) 85 4 (4,71%)

Instal·lacions i 
manteniment

21 0 (0%) 24 0 (0%)

Sanitat 32 20 (62,50%) 37 23 (62,16%)

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat

43 40 (93,02%) 36 33 (91,67%)

Tèxtil, confecció i 
pell

37 34 (91,89%) 39 37 (94,87%)

Arts plàstiques i 
disseny

170 98 (57,65%) 195 127 (65,13%)

Total 691 296 (42,84%) 700 314 (44,86%)

14 Incloem les dades dels CFAS d’arts plàstiques i disseny.
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El Batxillerat

A la Garrotxa hi ha 4 centres educatius que ofereixen estudis de Batxillerat, que és la formació

orientada a encaminar els i les estudiants vers els estudis universitaris o els cicles formatius de

grau superior. Tots aquests centres són públics i estan situats a la ciutat d’Olot.

Els i les alumnes de batxillerat, segons sexe

La Garrotxa Catalunya

Dones Homes Total Dones Homes Total

Curs 2017-
2018

301 
(60,56%)

196 
(39,44%)

497 50.943 
(55,11%)

41.498 
(44,89%)

92.441

Curs 2018-
2019

279 
(61,45%)

175 
(38,55%)

454 51.136 
(55,23%)

41.448 
(44,77%)

92.584

Font: Departament d’Educació15

Els i les alumnes de batxillerat, segons modalitat i sexe

Curs 2017-2018 Batxillerat 
d’arts

Batxillerat 
d’humanitats i 
ciències socials

Batxillerat de 
ciències i 
tecnologia

Tots

La Garrotxa Dones 38 (12,62%) 143 (64,13%) 120 (53,81%) 301

Homes 13 (25,49%) 80 (35,87%) 103 (46,19%) 196

Total 51 (10,26%) 223 (44,87%) 223 (44,87%) 497

Catalunya Dones 5.183 
(10,17%)

26.076 
(51,19%)

19.684 
(38,64%)

50.943

Homes 2.015 (4,86%) 16.564 
(39,92%)

22.919 
(55,23%)

41.498

Total 7.198 (7,79%) 42.640 
(46,13%)

42.603 
(46,09%)

92.441

Curs 2018-2029 Batxillerat 
d’arts

Batxillerat 
d’humanitats i 
ciències socials

Batxillerat de 
ciències i 
tecnologia

Tots

La Garrotxa Dones 34 (12,19%) 129 (46,24%) 116 (41,58%) 279

Homes 17 (9,71%) 59 (33,71%) 99 (56,57%) 175

Total 51 (11,23%) 188 (41,41%) 215 (47,36%) 454

Catalunya Dones 5.506 
(10,77%)

26.046 
(50,93%)

15.584 
(30,48%)

51.136

Homes 1.954 (4,71%) 16.790 
(40,51%)

22.704 
(54,78%)

41.448

15 Aquestes dades són accessibles a la web del Departament d’Educació, a: Departament/Estadístiques/Estadística de 
l’ensenyament/Cursos anteriors.
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Total 7.460 (8,06%) 42.836 
(46,27%)

42.288 
(45,68%)

92.584

Font: Departament d’Educació

Els resultats de les notes PAU a la Garrotxa

Juny 2018 Juny 2019

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Matriculats/des 199 27.894 183 28.387

Presentats/des 199 27.805 183 28.301

Aprovats/des 199 27.160 183 27.598

Apr./Pres. 100% 97,68% 100% 97,52%

Mitjana 
d’expedient

7,42 7,42 7,39 7,43

Mitjana PAU 7,406 6,643 6,936 6,637

Diferència 0,011 0,777 0,454 0,793
Font: Canal Universitats16

16 Aquestes dades són accessibles a la web del Canal Universitats (Generalitat de Catalunya), a: Inici/Informes i 
estadístiques/Resultats estadístics de la prova d'accés a la universitat (PAU) 
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L’educació vers les noves oportunitats

Per als joves d'entre 16 i 21 anys que, pel motiu que sigui, no segueixen estudis en el sistema

educatiu ni participen en cap acció formativa, existeixen diverses propostes formatives, dirigides a

proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (aquests estudis en

formen part, i obren a porta a accedir a d’altres) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per

accedir al mercat de treball. A la Garrotxa hi ha 3 centres que ofereixen aquesta formació.

Els i les participants als programes de formació i inserció (PFI)

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Centres 1 2

Programes 3 4

Participants 44 64
Font: Centres educatius17

Els i les participants dels itineraris formatius específics (IFE)

Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

Centres 1 1

Programes 1 1

Participants 7 13
Font: Departament d’Educació18

17 Hi incloem els plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament 
d'Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats, i els plans de transició al treball 
(PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals. No hi ha 
programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, ja que a la Garrotxa no se n’ofereixen.

18 Aquestes dades són accessibles a la web del Departament d’Educació, a: Departament/Estadístiques/Estadística de 
l’ensenyament/Cursos anteriors.
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Anàlisi de les dades

• Primer cicle d’educació infantil (0-2): en comparació amb la resta de 
Catalunya, a la nostra comarca el percentatge escolarització d’aquests 
infants és significativament superior, i hi ha un repartiment més equilibrat 
entre les tres franges d’edat.

• Segon cicle d’educació infantil (3-5): l’escolarització d’aquesta edat a la 
Garrotxa és la mateixa que es dona al conjunt del país (tant en termes 
generals, com per edat i sexe). Pel que fa a la matrícula viva, hi ha hagut 
una notable baixada, sobretot per part de les incorporacions procedents de 
la resta de l’estat i de l’Índia.

• Educació primària: no s’observen canvis significatius respecte a anys 
anteriors.

• Educació secundària obligatòria: els i les alumnes de la Garrotxa 
segueixen despuntant en coneixements matemàtics i científics. Tot i això, 
segueix havent-hi dades alarmants pel que fa a l’assoliment de l’ESO per 
part dels i les alumnes de famílies procedents de l’Àfrica i la Xina. Com a 
dada interessant, la matrícula viva s’ha reduït a la meitat respecte a l’any 
anterior. Pel que fa al grau d’assoliment d’ESO, el darrer curs la Garrotxa 
ha quedat per sota de la mitjana de Catalunya. La diferència és mínima, 
però és una línia vermella.

• Cicles formatius: segueix havent-hi un biaix de gènere molt greu. La 
immensa majoria de famílies professionals estan clarament sexualitzades, i
hi ha 4 famílies on la sexualització és absoluta (només hi ha alumnes d’un 
determinat sexe).

• Batxillerat: a nivell general, a la Garrotxa el Batxillerat està lleugerament 
més feminitzat que a la resta de Catalunya. Pel que fa a les notes PAU, la 
mitjana de la Garrotxa està per sobre de la catalana, si bé el darrer any 
aquesta diferència és mínima.

• L’educació vers les noves oportunitats: La incorporació d’un nou 
programa de PFI per part d’un nou centre s’ha notat significativament en el
nombre total de participants en aquests programes. Pel que fa als i les 
participants d’itineraris formatius específics, aquests s’han gairebé doblat 
respecte a l’any anterior. 
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Informe sobre la inserció laborals dels graduats 2019. Formació 

professionalitzadora de la Garrotxa. 

Informe sobre els estudiants de la comarca de la Garrotxa que  

estan cursant un grau universitari. 

 

FES. Fundació Estudis Superiors d’Olot  



 

 

INFORME INSERCIÓ LABORAL GRADUATS 2019 FORMACIÓ 
PROFESSIONALITZADORA LA GARROTXA 

“ego s l’estudi I se ió La o al dels E se a e ts P ofessio als  o s el % dels alumnes de 

la Garrotxa graduats en FP o Ensenyaments Artístics l’a  9 està buscant feina. Aquesta xifra és 

i fe io  a les dades ge e als d’atu  a Catalu a ue só  del 10,63% (desembre de 2019) i contrasta 

a  la ta a de deso upa ió dels joves d’e t e  i  a s, ue s del 26% (desembre de 2019) . 

Per obtenir aquests resultats s’ha ealitzat u a e uesta d’i se ió la o al a 362 joves de la 

p o o ió de l’a  9, sis mesos desp s d’have -se graduat (aproximadament un 85% dels 

alumnes finalitzats). 

Ai í s’o se va ue el 30% ha trobat ocupació, el  21% combina estudis i treball, el 44% continua 

estudiant mentre que el 5% restant està buscant feina. 

 

Als ue esta  us a t fei a se’ls p egu ta pels otius ue els i pedei e  t o a -ne i manifesten a 

parts iguals que és per a a d’e pe i ia o pe  a a d’ofe tes la o als ade uades a la seva 

formació (21% en ambdós casos)  tot i que un 32% diu que és per altres situacions personals.  

 



Si només ens fixem en els graduats de cicle superior,  un 36 % està treballant  (59% si hi sumem 

els que compaginen estudis i treball).  Respe te l’any 2018 ha augmentat considerablement el 

pe e tatge d’alu es ue o ti ue  estudia t u  % espe te el % de l’a  passat . 

 

Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 73% continua estudiant (un 54% només 

estudia mentre que un 19% combina estudis i treball). 

 

Pel que fa als estudis que estan cursant actualment, si només ens fixem ens els alumnes que van 

a a a  u  g au itjà, u  % dels ue o ti ue  estudia t u se  u  g au supe io  l’a  passat 
a uest pe e tatge e a d’u  86%). 

 



 

Quant als alumnes de grau superior, ha aug e tat u a i a el pe e tatge d’alu es ue estudia 
a la universitat una vegada acabat el cicle (un 49% respecte al 43% de l’a  passat) i ha baixat el 

percentatge d’alumnes que opta per cursar un altre grau superior una vegada acabat el primer 

(36% enfront del 46% del 2018). 

 

 

Referent a si la feina està relacionada amb el cicle que van estudiar, un 68% manifesta que sí, 

enfront del 32% que diu que no. 

 

 

A la pregunta de si tenien aquesta feina quan van iniciar els estudis de cicles formatius, el 79% ha 

manifestat que no i el 21% ue sí. A s a s se’ls ha p egu tat si la ealitza ió dels estudis de 
i les els ha  fa ilitat l’o te ió de la fei a i el 73% ha respost que sí enfront de 27% que no. 

Aquests resultats demostren que els estudis de formació professional són una opció molt 

interessant a l’hora de trobar feina. 

 

 



 

Quant a la pregunta de com van trobar la feina que tenen, un 41% manifesta que va ser a través 

del centre on va fer el Cicle Formatiu, ja sigui a t av s de l’e p esa o  va fe  la Fo a ió e  
Centres de Treball (29%) o bé directament a través del centre (12%). Les opcions següents amb 

percentatges similars són a través d’a i s, o eguts o fa ilia s (22%), o enviant un currículum a 

l’e p esa (20%).  

Les pràctiques o Formació en Centres de Treball sole  se  el p i e  o ta te de l’alu e a  el 
ó  la o al i li pe ete  o i e  la p ofessió pe  la ual s’ha format i a les empreses formar els 

seus futurs treballadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant al tipus de contracte, el 58% manifesta que té un contracte temporal enfront del 38% que 

diu que té contracte indefinit. Si ho comparem amb les dades dels dos darrers anys han augmentat 

lleugerament els o t a tes i defi its. L’a   u  % e e  temporals i un 34% indefinits i el 

2017 un 66% temporals enfront un 27% indefinits.  

 

 

 



 

Davant la pregunta de si treballen a temps parcial o complet, el 49% diu que ho fa a jornada 

sencera mentre que el 51% treballa menys hores (principalment els que estudien i treballen). 

 

 

 

Quant a la franja salarial, preguntats només els que treballen a jornada sencera, el 53% manifesta 

que cobra al voltant de 1100 Euros, mentre que un 24% diu que cobra entre 1200 i 1500 Euros, un 

11% al voltant de 800 Euros, només un 1% fins a 650 euros i un 11% més de 1500 Euros. 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVATORI ECONÒMIC, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DE LA GARROTXA 2020 
 
Resum: 
Durant el curs 2019-20 un total de 1.161 estudiants de la comarca de la Garrotxa estan 
cursant un grau universitari en alguna de les universitats catalanes, tan sols 4 alumnes 
menys que l’any anterior. Són 10 dones més i 14 homes menys que l’any anterior i, en 
total, les primeres representen 59,86% (695) mentre que els homes són el 40,14% 
(466). 
Si bé durant pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses 
ha estat el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua sent una de 
les opcions més escollides enguany els graus que apleguen més alumnes són els 
d’Educació infantil i Educació Primària (98 en total). 
Una tendència que es manté invariable des que recollim dades, ja fa més de 10 anys, 
és l’elecció del centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona 
part dels universitaris provinents de la Garrotxa i pel curs 2019-20 són 412, xifira que 
representa prop d’un 36% del total d’estudiants de la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes, la Universitat Oberta de 
Catalunya, que, tot i que amb 132 alumnes continua representant la tercera opció per 
tercer any consecutiu, aquest curs ha perdut una vintena d’alumnes, i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb 125 alumnes.  
 
Selecció de les dades més rellevants: 
Total d’estudiants de grau: 1.161 (59,86% dones i 40,14% homes). 
 
Arts i humanitats 9,3% 
Ciències 9,3% 
Ciències de la salut 11,7% 
Ciències socials i jurídiques 55,6% 
Enginyeria i arquitectura 14,0% 

 
Les 10 més estudiades: 
Educació infantil i primària 98 
ADE 86 
Psicologia 69 
Dret 52 
Infermeria 46 
Educació Social 43 
Medicina 39 
Enginyeria Informàtica 34 
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 28 
Enginyeria Tecnologies Industrials 23 

 
Universitat de Girona – 35,49% d’estudiants (412) +5 
Universitat de Barcelona – 13,95% d’estudiants (162) +7 
Universitat Oberta de Catalunya – 11,37% d’estudiants (132) -19 
Universitat Autònoma de Barcelona – 10,77% d’estudiants (125) +6 
Universitat de Vic – 8,35% d’estudiants (97) +3 
Universitat Pompeu Fabra – 7,32% d’estudiants (85) +5 
Universitat Politècnica de Catalunya – 6,03% d’estudiants (70) -13 
UNED – 1,98% d’estudiants (23) -7 
Universitat de Lleida – 1,89% d’estudiants (22) +10 
Universitat Ramon Llull – 1,64% d’estudiants (19) -3 
Universitat Internacional de Catalunya – 0,86% d’estudiants (10) +1 
Universitat Rovira i Virgili – 0,17% d’estudiants (2) +1 
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot – 0,09% d’estudiants (1) -1 
Universitat Abat Oliva – 0,09% d’estudiants (1) +1 


