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Presentació

El curs 2019-2020 passarà a la història de l’educació com el curs del confinament escolar,
des del març fins a final de curs, com a mesura per frenar l’expansió de la pandèmia per Covid-19.
Durant  tot  un  trimestre,  infants  i  joves  van  seguir  l’activitat  acadèmica  des  de  casa,  a  través
d’internet i els seus diversos mitjans i recursos. Va ser un curs que va obligar mestres i professors a
redefinir el seu rol i la seva acció pedagògica, que va obligar els alumnes a replantejar els seus
hàbits escolars, i que va fer aflorar una realitat coneguda però no sempre prou visible, que és la
desigualtat entre alumnes pel que fa a l’accés a les tecnologies de la informació, i la disposició d’un
entorn afavoridor de l’estudi en els  seus respectius domicilis.  I,  això,  sense entrar en l’impacte
emocional que va tenir la pandèmia per tothom.

Ara bé: més enllà d’això, els indicadors educatius de mig-llarg termini, que són els que recull aquest
informe anual, no mostren encara l’impacte que el confinament, i tota la crisi de la Covid-19, tindrà
sobre ells. Segurament, encara és d’hora. Però els propers anys caldrà estar-hi molt atents, ja que
indubtablement  tot  el  que  hem  viscut  tindrà  conseqüències.  Seran  positives,  en  termes  de
digitalització  i  d’innovació?  Seran  negatives,  en  termes  d’augment  de  les  desigualtats  i  de
rendiment escolar? Quin impacte hi haurà tingut l’esforç que, com a ciutat d’Olot i com a comarca
s’ha fet per tal de minimitzar els problemes materials i de connectivitat? Siguin com siguin, són des
d’avui  ja  un  repte.  Un repte,  no només  per  a  les  escoles,  sinó  per  al  conjunt  de  la  comunitat
educativa, que és el conjunt de la comarca. Superar la crisi de la Covid-19 i, com es diu, sortir-ne
més forts i fortes, només serà possible si ens hi comprometem des de la construcció de comunitat,
amb visió estratègica comarcal, i alineats amb els grans objectius mundials, els ODS, ja que si una
cosa ens  ha ensenyat  la  pandèmia és  que els  problemes,  a partir  d’ara,  seran sempre globals  i
impactaran localment. Educar és creure en el futur, i és un repte de tots i totes.
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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 17 escoles bressol, de les que 14 són públiques, i 3 són privades. 5 escoles
públiques  i  les  3 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

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

2019-2020 La Garrotxa 105 (14,23%) 282 (38,21%) 351 (47,56%) 738

Catalunya 6.928 (8,85%) 28.655 
(36,62%)

42.661 
(54,52%)

78.244

Font: Departament d’Educació1

L’escolarització per sexe

Àmbit Home Dona Total

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

Catalunya 41.374 (51,75%) 38.574 (48,25%) 79.948

2019-2020 La Garrotxa 409 (55,42%) 329 (44,58%) 738

Catalunya 40.619 (51,91%) 37.625 (48,08%) 78.244
Font: Departament d’Educació

L’escolarització segons població total

Àmbit Escolaritzats/des Total

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

Població de 0 a 2 anys 
l’1 de gener del 2020

La Garrotxa 738 (50,44%) 1.463

Catalunya 78.244 (39,60%) 197.583
Fonts: Departament d’Educació i Idescat2

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

2 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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El segon cicle d’educació infantil

Durant el curs 2019-2020, 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
d’educació especial.  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

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

2019-2020 La Garrotxa 519 (32,40%) 553 (34,52%) 530 (33,08%) 1.602

Catalunya 68.789 
(32,24%)

71.470 
(33,50%)

73.093 
(34,26%)

213.352

Font: Departament d’Educació3

L’escolarització per sexe

Àmbit Home Dona Total

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

Catalunya 108.813 (51,27%) 103.406 (48,73%) 212.219

2019-2020 La Garrotxa 806 (50,31%) 796 (49,68%) 1.602

Catalunya 109.307 (51,23%) 104.045 (48,77%) 213.352
Font: Departament d’Educació

L’escolarització segons població total

Àmbit Escolaritzats/des Total

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

Població de 3 a 5 anys 
l’1 de gener del 2020

La Garrotxa 1.602 (90,36%) 1.773

Catalunya 213.352 (94,76%) 225.156
Fonts: Departament d’Educació i Idescat4

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

4 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 2018-2019 Curs 2019-2020

Educació especial infantil 1 0
Font: Departament d’Educació

La matrícula viva, segons procedència (curs 2018-2019 / curs 2019-2020)
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P3 5 / 1 2 / 1 1 / 5 0 / 3 2 / 3 1 / 0 1 / 0 1 / 1 13 / 14

P4 6 / 6 2 / 2 7 / 3 2 / 1 1 / 0 0 / 0 2 / 1 7 / 3 27 / 16

P5 1 / 3 0 / 2 3 / 8 1 / 0 0 / 0 0 / 1 1 / 0 1 / 1 7 / 15

Total 12 / 10 4 / 5 11 / 16 3 / 4 3 / 3 1 / 1 4 / 1 9 / 5 47 / 45
Font: Oficina Municipal d’Escolarització (Ajuntament d’Olot, dades de la ciutat d’Olot)
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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 d’educació especial.

La prova de competències bàsiques a 6è de Primària

Curs 2018-2019 Curs 2019-2020

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Llengua catalana 77,7 75,5

Llengua castellana 74,9 74,4

Llengua anglesa 79,6 78,2

Matemàtiques 78,9 78,2

Medi natural 69,4 68,1
Font: CSASE5

Els i les alumnes d’educació especial

Curs 2018-2019 Curs 2019-2020

Educació especial primària 13 11
Font: Departament d’Educació6

5 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 2019 al número 44 de la 
revista Quaderns d’Avaluació. L’any 2020, a causa del confinament escolar per la pandèmia per Covid-19, no es 
van poder dur a terme les proves de 6è de primària.

6 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 2018-2019 / curs 2019-2020)
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1 Prim 8 / 3 3 / 1 2 / 2 0 / 1 0 / 0 1 / 0 1 / 0 4 / 2 19 / 9

2 Prim 2 / 2 0 / 1 5 / 7 2 / 0 0 / 0 2 / 0 1 / 0 3 / 2 15 / 12

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

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

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

6 Prim 3  / 2 2 / 0 5 / 4 4 / 1 2 / 1 0 / 3 0 / 0 7 / 5 23 / 16

Total 26 / 16 11 / 3 25 / 25 14 / 4 5 / 4 5 / 5 2 / 0 18 / 12 106 / 71
Font: Oficina Municipal d’Escolarització (Ajuntament d’Olot, dades de la ciutat d’Olot)
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L’educació secundària obligatòria

A la  Garrotxa  hi  ha  8  centres  on  s’ofereixen  estudis  d’ESO,  dels  que  5  són públics,  i  3  són
concertats). 4 centres públics i els 3 concertats es troben a la ciutat d’Olot, i l’altre centre es troba
a Besalú. A banda, hi ha un centre d’educació especial.

La prova de competències bàsiques a 4t d’ESO

Curs 2018-2019 Curs 2019-2020

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Llengua catalana 79,0 77,5 77,3 74,1

Llengua castellana 78,4 78,6 79,2 77,9

Llengua anglesa 76,7 74,1 79,8 74,7

Matemàtiques 74,7 68,8 73,9 70,2

Cientificotecnològ
ica

68,1 66,2 65,7 63,5

Font: CSASE7

Els i les alumnes graduats/des d’ESO

Curs 2018-20198 Curs 2019-2020 

Àmbit La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Graduats/des el 
mes de juny

349 52.630 272 45.267

Graduats/des el 
mes de setembre

38 10.553 143 21.247

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

387 63.183 415 66.514

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

86,19% 88,86% 86,64% 89,15%

7 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 2019 al número 43 de la revista 
Quaderns d’Avaluació, i les del 2020 al número 46.

8 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.
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Total d’alumnes 449 71.103 479 74.605
Font: Departament d’Educació9

Els i les alumnes no graduats/des d’ESO

Curs 2018-201910 Curs 2019-2020

Àmbit La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Certificats emesos 30 3.804 8 539

Alumnes que 
hauran de repetir

32 4.116 56 7.552

Total d’alumnes 
no graduats/des

62 7.920 64 8.091

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

13,81% 11,14% 13,36% 10,84%

Total d’alumnes 449 71.103 479 74.605
Font: Departament d’Educació

Els i les alumnes graduats/des segons zona de nacionalitat11

Curs 2018-2019 Curs 2019-2020

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Estat espanyol 91,56% 91,51% 92,91% 92,05%

Resta de la UE 66,67% 84,37% 75,00% 86,71%

Resta d’Europa 83,34% 81,40% 100,00% 77,99%

Magreb 71,43% 68,18% 30,00% 63,03%

Resta d’Àfrica 30,77% 54,85% 20,00% 51,71%

Amèrica del Nord Sense dades 86,67% s/d 86,36%

Amèrica Central i 
del Sud

62,50% 68,60% 52,63% 67,40%

Àsia i Oceania 54,54% 69,27% 66,67% 70,84%
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació

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

10 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.

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 2018-2019 Curs 2019-2020

Educació especial secundària 35 40
Font: Departament d’Educació

La matrícula viva, segons procedència (curs 2018-2019 / curs 2019-2020)
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1 ESO 2 / 3 1 / 1 3 / 3 0 / 1 2 / 2 2 / 0 0 / 0 1 / 4 11 / 14

2 ESO 3 / 2 1 / 1 7 / 9 1 / 0 3 / 2 0 / 2 0 / 0 2 / 1 17 / 17

3 ESO 2 / 4 2 / 3 5 / 3 2 / 3 7 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 5 13 / 18

4 ESO 1 / 4 3 / 3 3 / 2 5 / 6 0 / 2 1 / 5 0 / 0 2 / 1 15 / 23

Total 8 / 13 7 / 8 18 / 17 8 / 10 12 / 6 3 / 7 0 / 0 8 / 11 56 / 72
Font: Oficina Municipal d’Escolarització (Ajuntament d’Olot, dades de la ciutat d’Olot)

I després de l’ESO?

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

Alumnes que van estudiar 4t d’ESO el
curs 2019-202

Cicles formatius 
de grau mitjà

154 34,30% 157 30,54%

Batxillerat 230 51,22% 280 54,47%

Programa de 
Transició al 
Treball o Itineraris
Formatius 
Específics

21 4,68% 32 6,22%

Repetidors/es 16 3,56% 15 2,92%

Altres 28 6,24% 30 5,84%
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. Cal tenir en compte que són estimacions fetes pels propis tutors i tutores, no dades reals.
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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 2018-2019 Curs 2019-2020

Família 
professional

Total d’estudiants Dones Total d’estudiants Dones

Activitats 
fisicoesportives

18 3 (16,67%) 13 1 (7,69%)

Administració i 
gestió

54 32 (59,26%) 42 32 (76,19%)

Agrària 63 5 (7,94%) 45 1 (2,22%)

Electricitat i 
electrònica

30 0 (0%) 33 0 (0%)

Fabricació 
mecànica

32 1 (3,13%) 34 1 (2,94%)

Indústries 
alimentàries

31 16 (51,61%) 23 8 (34,78%)

Informàtica i 
comunicacions

58 7 (12,07%) 56 2 (3,57%)

Instal·lacions i 
manteniment

41 1 (2,44%) 42 1 (2,38%)

Sanitat 97 77 (79,38%) 98 78 (79,59%)

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat

38 32 (84,21%) 47 42 (89,36%)

Tèxtil, confecció i 
pell

33 29 (87,88%) 28 26 (92,86%)

Arts plàstiques i 
disseny

79 39 (49,37%) 93 53 (56,99%)

Total 574 242 (42,16%) 554 245 (44,22%)

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 2018-2019 Curs 2019-2020

Família 
professional

Total d’estudiants Dones Total d’estudiants Dones

Activitats 
fisicoesportives

54 12 (22,22%) 30 5 (16,67%)

Administració i 
gestió

30 22 (73,33%) 28 16 (57,14%)

Comerç i 
màrqueting

63 29 (46,03%) 70 29 (41,43%)

Edificació i obra 
civil

16 6 (37,0%) 13 4 (30,77%)

Electricitat i 
electrònica

42 0 (0%) 46 0 (0%)

Fabricació 
mecànica

46 0 (0%) 62 1 (1,61%)

Indústries 
alimentàries

33 21 (63,64%) 36 21 (58,33%)

Informàtica i 
comunicacions

85 4 (4,71%) 120 8 (6,67%)

Instal·lacions i 
manteniment

24 0 (0%) 25 1 (4%)

Sanitat 37 23 (62,16%) 35 29 (82,86%)

Serveis 
socioculturals i a 
la comunitat

36 33 (91,67%) 45 38 (84,44%)

Tèxtil, confecció i 
pell

39 37 (94,87%) 36 32 (88,89%)

Arts plàstiques i 
disseny

195 127 (65,13%) 191 131 (68,59%)

Total 700 314 (44,86%) 737 315 (42,74%)

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 2018-
2019

279 
(61,45%)

175 
(38,55%)

454 51.136 
(55,23%)

41.448 
(44,77%)

92.584

Curs 2019-
2020

277 
(59,19%)

191 
(40,81%)

468 52.257 
(55,34%)

42.180 
(44,66%)

94.437

Font: Departament d’Educació15

Els i les alumnes de batxillerat, segons modalitat i sexe

Curs 2018-2019 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

Total 7.460 (8,06%) 42.836 
(46,27%)

42.288 
(45,68%)

92.584

Curs 2019-2020 Batxillerat 
d’arts

Batxillerat 
d’humanitats i 
ciències socials

Batxillerat de 
ciències i 
tecnologia

Tots

La Garrotxa Dones 34 (12,27%) 124 (44,76%) 119 (42,96%) 277

Homes 13 (6,91%) 68 (35,60%) 110 (57,59%) 191

Total 47 (10,04%) 192 (41,02%) 229 (48,93%) 468

Catalunya Dones 5.870 (11,23%) 26.325 
(50,38%)

20.062 
(38,39%)

52.257

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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Homes 1.914 (4,54%) 17.118 
(40,58%)

23.148 
(54,88%)

42.180

Total 7.784 (8,24%) 43.443 (46%) 43.210 
(45,76%)

94.437

Font: Departament d’Educació

Els resultats de les notes PAU a la Garrotxa

Juny 2019 Juny 2020

La Garrotxa Catalunya La Garrotxa Catalunya

Matriculats/des 183 28.387 173 31.811

Presentats/des 183 28.301 172 31.629

Aprovats/des 183 27.598 168 30.169

Apr./Pres. 100% 97,52% 97,67% 95,38%

Mitjana 
d’expedient

7,39 7,43 7,44 7,53

Mitjana PAU 6,936 6,637 6,963 6,631

Diferència 0,454 0,793 0,474 0,899
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 2018-2019 Curs 2019-2020

Centres 2 2

Programes 4 4

Participants 64 86
Font: Centres educatius17 i Departament d’Educació18

Els i les participants dels itineraris formatius específics (IFE)

Curs 2018-2019 Curs 2019-2020

Centres 1 1

Programes 1 3

Participants 13 24
Font: Departament d’Educació19

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.

19 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, les xifres són 
estables respecte a cursos anteriors.

• Educació primària: l’any 2020, a causa del confinament escolar per la 
pandèmia per Covid-19, no es van poder dur a terme les proves de 6è de 
primària. No podem, doncs, avaluar-ne l’evolució.

• Educació secundària obligatòria: els i les alumnes de la Garrotxa 
segueixen obtenint millors resultats respecte la resta del país. 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 el Magrib. En el
cas de la matrícula viva, a secundària hi ha hagut un augment, i és 
important tenir-ho en compte de cara a fer una bona acollida i atendre les 
necessitats d’aquests alumnes. Pel que fa al grau d’assoliment d’ESO, el 
darrer curs la Garrotxa ha tornat a quedar per sota de la mitjana de 
Catalunya. La diferència és mínima, però segueix sent un motiu d’alerta.

• Cicles formatius: segueix havent-hi un biaix de gènere molt greu. La 
immensa majoria de famílies professionals estan clarament sexualitzades, i
hi ha 2 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 lleugerament per sobre de la catalana.

• L’educació vers les noves oportunitats: Han augmentat 
significativament, tant els participants a PFI, com els participants a IFE, fet
que mostra que són ofertes educatives que responen a una necessitat i 
demanda creixent. 
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OBSERVATORI PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GARROTXA 
2021 

 
Després de més de 10 anys recollint les dades dels estudiants universitaris amb domicili a la 
Garrotxa veiem que en alguns graus predominen sempre les dones mentre que en d’altres ho 
fan els homes. Recollim aquí les dades d’aquells graus en què la diferència entre ambdós 
gèneres és de més de 10 estudiants: 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: 23 homes / 3 dones 
Dret: 9 homes / 42 dones 
Educació Infantil i Educació Primària: 27 homes / 71 dones 
Educació Social: 4 homes / 24 dones 
Enginyeria Informàtica: 38 homes / 3 dones 
Enginyeria en Tecnologies Industrials: 27 homes / 5 dones 
Infermeria: 8 homes / 30 dones 
Medicina: 8 homes / 29 dones 
Pedagogia: 2 homes / 16 dones 
Psicologia: 12 homes / 62 dones 
Traducció i Interpretació: 2 homes / 15 dones 
Treball Social: 2 homes / 16 dones 
Centrant-nos en els continguts d’aquests estudis veiem que les cures es concentren en el 
sector femení, ja que són els que acullen un nombre més alt d’estudiants del gènere femení, en 
termes generals, i també mirant-ho grau per grau. 
És a dir, de les 678 dones que estan cursant graus universitaris durant aquest curs 2020-21, el 
37% ho fan en graus relacionats amb les cures com Educació Infantil i Primària, Infermeria, 
Medicina, Pedagogia o Treball Social, entre d’altres. 
En número absoluts, dels 1.144 estudiants de Grau amb domicili a la comarca, 678 són dones 
(el 59,26%) i 466 són homes (el 40,73%). Una tendència que es ve repetint des que recollim 
dades. 
 
La Universitat de Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la 
Garrotxa i pel curs 2020-21 són 425, xifra que representa més del 37% del total d’estudiants de 
la comarca. 
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 152 alumnes, la Universitat Oberta de 
Catalunya amb 123 alumnes i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 122 alumnes.  
Unes posicions que s’han mostrat pràcticament immutables els darrers anys. 
 
Pel que fa a la tipologia d’estudis destaquem: 
 
Arts i humanitats 9,4% 
Ciències 9,3% 
Ciències de la salut 10,8% 
Ciències socials i jurídiques 55,1% 
Enginyeria i arquitectura 15,4% 

 
Els 10 graus més estudiats 20-21: 
Educació Infantil i Primària 98 
Psicologia 74 
ADE 67 
Dret 51 
Enginyeria Informàtica 41 
Infermeria 38 
Medicina 37 
Enginyeria Tecnologies Industrials 32 
Educació Social 28 
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 26 

 
Universitat de Girona – 37,15% d’estudiants (425) +13 
Universitat de Barcelona – 13,29% d’estudiants (152) -10 
Universitat Oberta de Catalunya – 10,75% d’estudiants (123) -9 
Universitat Autònoma de Barcelona – 10,66% d’estudiants (122) -3 
Universitat de Vic – 8,48% d’estudiants (97) = 
Universitat Politècnica de Catalunya – 6,99% d’estudiants (80) +10 
Universitat Pompeu Fabra – 6,73% d’estudiants (77) -8 



UNED – 1,84% d’estudiants (21) -2 
Universitat de Lleida – 1,31% d’estudiants (15) -7 
Universitat Abat Oliva – 1,31% d’estudiants (15) +14 
Universitat Internacional de Catalunya – 1,05% d’estudiants (12) +2 
Universitat Rovira i Virgili – 0,44% d’estudiants (5) +3 
 
Nota: Universitat Ramon Llull i Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot enguany no han aportat dades a l’estudi. 
 


