Presentació del projecte
FUNDACIÓ JAUME BOFILL I XARXA VIVES D’UNIVERSITATS

19 de gener 2015, Barcelona

Qui som i què fem?
La Fundació Jaume Bofill, és una institució que des de l’any 1969 ha apostat
fermament per la creació de coneixement, amb l’impuls de nombroses
iniciatives, recerques, seminaris i jornades de reflexió.
(1645 publicacions descarregables)

...2013
2014
2015...

28
recerques en
educació

12
iniciatives de
debat i
reflexió

11
programes
d’innovació
educativa

8
accions de
mobilització

Des de l’any 2009 focalitzem la nostra activitat en EDUCACIÓ, entesa en un
sentit ampli, que va més enllà del sistema educatiu, s’obre al context social de
l’escola i s’estén al llarg de tota la vida.

Qui som i què fem?


Treballem amb vocació propositiva
 52 propostes en l’àmbit educatiu (2012-2013)



De forma col·laborativa

994 experts col·laboradors
191 col·laboracions amb entitats

 Partint del coneixement existent per crear-ne de nou

Qui som i què fem?


Tenim una àmplia experiència en la recollida de dades

 11 onades d’enquesta longitudinal per l’estudi de
les desigualtats socials a Catalunya (2001-2012)
 3.955 llars catalanes
 62.000 enquestes
 11 matrius transversals individuals, 11 matrius transversals
de llar i 4 matrius longitudinals

 Impuls d’enquestes diverses: elecció de centre, segregació escolar, participació de
les AMPA i les famílies a l’escola, orientació educativa als centres,…

El projecte Via Universitària
Enquesta en línia als estudiants universitaris
de la XVU per tal de conèixer qui són,
com és el seu pas per la Universitat i què n’esperen.


Ho volem fer donant continuïtat a una enquesta anterior
i al ric llegat que ha deixat

Volem proveir-nos d’una font de coneixement àmplia i rigorosa.

Què volem aconseguir amb aquest projecte?

1. Crear una base sòlida de
coneixement

2. Orientar el coneixement
a propostes de millora

Via Universitària

3. Bastir una aliança que
sumi esforços

4. Impulsar l'anàlisi i el
debat propositiu

Equip de treball

DIRECCIÓ EXECUTIVA

EQUIP
REDACTOR

EQUIP
ASSESSOR

EQUIP ASSESSOR
D’ESTUDIANTS

Les preguntes clau:
1. Què volem conèixer de les trajectòries dels estudiants i pot contribuir a la
millora de les polítiques universitàries?
· Accés a la universitat; branca d’estudis; dedicació, condicions d’aprenentatge;

finançament; trajectòria; talent; mobilitat; participació; expectatives;

2. Tothom gaudeix de les mateixes oportunitats?
Com podem millorar les condicions per a l’estudi
en termes d’equitat?
3. Com de diverses són aquestes trajectòries?
Podem construir-ne una tipologia? Com és avui dia
l’”ofici” de l’estudiant universitari?

EIX
EQUITAT

EIX
DIVERSITAT

L’enquesta: 11 àmbits d’estudi
Abans

Durant

Després

• TRAJECTÒRIA EDUCATIVA ANTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) ESTUDIS ACTUALS - 6
2) ACCÉS A LA UNIVERSITAT - 5
3) TRAJECTÒRIA UNIVERSITÀRIA - 2
4) EXPECTATIVES INICIALS RESPECTE LA UNIVERSITAT - 2
5) PRÀCTIQUES D’ESTUDI I RESULTATS - 4
6) RÈGIM DE DEDICACIÓ A L’ESTUDI - 2
7) CONDICIONS DE VIDA - 5
8) PARTICIPACIÓ CULTURAL I SOCIAL A LA UNIVERSITAT - 4
9) VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA UNIVERSITÀRIA - 6
10) EXPECTATIVES FUTURES - 3
11) MOBILITAT INTERNACIONAL - 5
CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES - 12
SORTEIG I PANEL - 2

• RETORNS DE L’EDUCACIÓ: INSERCIÓ I TRAJECTÒRIA

Les funcions de l’equip assessor d’estudiants

TESTEIG
QÜESTIONARI

 realitzar prova
pilot de l’enquesta

DIFUSIÓ PROJECTE

 incentivar
participació en el
vídeo promocional
 promoure la
participació a
l’enquesta

DIFUSIÓ RESULTATS

 participar en
debats, actes,
seminaris de
treball, call for

proposals

Calendari

FASE 1

FASE 2

20-30 de gener

Gener – febrer
2015

• Realització
prova pilot
qüestionari

• Difusió en la
participació
del vídeo
promocional,
enquesta online i difusió
general del
projecte en
les xarxes
socials

FASE 3
juny 2015- gener
2016
• Participació
sessions de
treball anàlisi
de resultats

FASE 4
gener 2016
endavant
• Difusió de
resultats i
debat
propositiu

Gràcies!
www.viauniversitaria.net
info@viauniversitaria.net
#viauni

Annex
Participació en el vídeo promocional

Passos a seguir per la participació en el vídeo
promocional
1. Posar-se en contacte amb
audiovisuals@laminimedia.com

2. Seleccionar les preguntes que
es vol contestar

Via Universitària

3. Escollir una data per la
gravació

4. Gravar el vídeo promocional

Preguntes a seleccionar
Bloc I: Situació Actual
Estudis actuals
 Quina carrera estàs estudiant?
 Què et va duu a escollir aquesta carrera?
 Era la primera opció?
 Si poguessis començar de nou, estudiaries la mateixa titulació?
Accés a la universitat
 Com has accedit a la universitat (via PAU, majors 25 anys, cicles formatius, altres carreres)
 Creus que tots els joves que s’ho proposen poden accedir-hi?
 Creus que hi ha traves per accedir a estudiar a una universitat? Quines?
 Quines propostes de millora faries per solucionar-ho? Què hauria de fer la universitat per
facilitar l’accés als estudiants?
 Com ajudaria el fet de contestar aquesta enquesta? Per què és important participar-hi?
Expectatives respecte de la Universitat
 Quan vas escollir la carrera, disposaves de coneixement sobre les assignatures o el
contingut general?
 Creus que hi ha informació suficient per poder escollir una carrera?
 Què hauria de fer la Universitat per donar a conèixer aquesta informació? Quines serien les
vies de difusió a utilitzar?
 En quina mesura ajudaria participar en aquesta enquesta?

Preguntes a seleccionar

Bloc II: Pràctiques d’estudi
Pràctiques d’estudi i agenda setmanal i règim de dedicació a l’estudi
 A més d’estudiar, fas algun tipus de feina? Què fas?
 Quantes hores setmanals dediques a la feina / estudi?
 Creus que les universitats faciliten que els estudiants puguin compaginar
estudis i feina?
 Creus que les universitats incentiven/motiven que els alumnes assisteixin a
classe?
 Què hauria de fer la universitat per incentivar l’assistència a les classes?

Preguntes a seleccionar
Bloc III: Vida quotidiana
Activitats bàsiques de la vida diària
 On vius durant el curs acadèmic?
 Reps algun tipus d’ajut econòmic per part dels teus pares?
 Has rebut alguna beca o ajut per part de la universitat?
 Creus que les universitats faciliten suficients beques o ajuts als estudiants per a sufragar les
despeses de matrícula, habitatge, transport, etc.
 Quines polítiques hauria d’adoptar la universitat en relació a les beques pels estudiants?
Què facilitaria el fet de contestar aquesta enquesta?
Activitats de participació cultural i social
 En quina mesura participes en activitats organitzades per La Universitat?
 Creus que la Universitat fomenta la participació dels estudiants?
 Creus que hi ha espais on els estudiants puguin participar?
 Creus que les universitats coneixen quines són les necessitats i inquietuds dels
universitaris?
 Quines millores haurien d’introduir les Universitat en l’àmbit de la participació? De quina
manera haurien de motivar als estudiants?
De quina manera beneficiaria contestar aquesta enquesta?

Preguntes a seleccionar
Bloc IV: Valoració i expectatives de futur
Valoració de l’experiència universitària
 Estàs satisfet del teu pas per la Universitat?
 El personal d’administració i serveis t’ha orientat a l’hora de resoldre els teus problemes?
 El professorat és accessible?
 Quins aspectes hauria de modificar la Universitat per millorar la seva qualitat? Quines
polítiques aplicaries?
 Com ajudaria el fet de contestar una enquesta com aquesta?
Expectatives futures
 En quina mesura el fet d’estudiar a la universitat t’ajuda a desenvolupar certes
competències, coneixements o habilitats?
 Creus que estudiar una carrera et facilitarà trobar una feina?
 Quin és el grau d’utilitat d’estudiar una carrera?
 Què hauria de fer la Universitat per obtenir millores en la inserció laboral dels estudiants?
 De quina manera podria beneficiar el fet de contestar una enquesta com aquesta?
Mobilitat Internacional
 Tens alguna experiència de mobilitat internacional?
 T’has plantejat anar a estudiar a d’altres països?
 Creus que la teva universitat facilita la mobilitat internacional? (beques, plans d’estudi, etc)
 De quina manera, la Universitat pot ajudar a incentivar aquesta mobilitat internacional?
 Què s’aconseguiria contestant aquest qüestionari?

