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>> La classe social predominant a la 
universitat és la classe alta: el 55% 
als graus i el 58% als màsters. Per 
contra, la classe social baixa és la 
menys representada en ambdós ca-
sos: suposa només l’11% de l’alum-
nat. Així ho constaten els resultats 
de l’informe Via Universitària: Ac-
cés, condicions d’aprenentatge, ex-
pectatives i retorns dels estudis uni-
versitaris (2017-2019) de la Xarxa Vi-
ves d’Universitats en què han par-
ticipat més de 40 mil estudiants de 
20 universitats de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears i Andorra. 

L’estudi també revela que la gran 
majoria d’estudiants (82%) accedei-
xen a la universitat per la via tradi-

cional, és a dir, mitjançant la prova 
d’accés a la universitat, sense retard 
ni interrupcions en l’estudi. I no-
més 1 de cada 20 hi accedeix per 
vies alternatives, com la formació 
professional (una via d’accés que 
s’ha reduït en 7 punts en tres anys). 

FINANÇAMENT  
Els progenitors són els principals fi-
nançadors dels estudis, tant en els 
graus (58%) com en els màsters 
(43%). De fet, per al 25% dels estu-
diants de grau, els ingressos famili-
ars són l’única font de finançament 
amb la qual afrontar les despeses 
derivades dels estudis universitaris. 
Les beques són la segona font d’in-
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La majoria d’estudiants finança els estudis amb els ingressos familiars.

gressos en importància, però 6 de 
cada 10 estudiants declara no re-
bre’n cap. 

Els ingressos per feina durant el 
curs o les vacances són la tercera 
font de finançament. Més de la 
meitat dels estudiants de grau 
(52%) compaginen feina i estudis, 

si bé el percentatge d’aquest grup 
s’ha reduït un 7% des del 2016. En 
cas dels estudiants de màster, el 
36% es dedica als estudis en temps 
complet. 

El 63% dels estudiants de grau vi-
uen a la llar familiar. Dels alumnes 
emancipats (35%), els d’origen més 

Els alumnes universitaris són positius quant al seu futur. 
La majoria creu que els estudis li seran útils per cultivar-se, 
contribuir a la millora de la societat, aconseguir una feina 
interessant i assegurar-se bons ingressos.

acomodat accedeixen a residènci-
es universitàries en major propor-
ció, i els d’origen menys afavorit a 
lloguers compartits amb altres es-
tudiants. 

D’altra banda, també es deprèn 
de l’informe que les expectatives de 
futur són millors ara que fa tres 
anys, quan es va realitzar la prime-
ra onada de l’enquesta Via Univer-
sitària. L’expectativa d’ascens soci-
al a través dels estudis s’ha incre-
mentat en 11 punts. Així, el 36% 
confia que els estudis li permetran 
assolir una posició social alta, men-
tre que el 2016 només ho creia el 
25%. 

La majoria (54%) creu que els es-
tudis universitaris li seran útils per 
a assegurar-se bons ingressos, 
mentre que l’any 2016 ho conside-
rava el 40%. 8 de cada 10 estudiants 
considera que els estudis que cur-
sa l’ajudaran a cultivar-se i aconse-
guir una feina interessant, i 7 de 
cada 10 pensa que li seran profito-
sos per a contribuir a la millora de 
la societat i trobar una feina més 
bona o relacionada amb els estu-
dis. A més, la major part se sent in-
tegrat a la vida universitària (60%) 
i considera que està ben preparat 
per a incorporar-se al món laboral-
social i que la universitat l’ha aju-
dat força (68%).
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