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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

Calendari

FASE 1
setembre 2014febrer 2015
• Treballs
preparatius
de disseny de
l'equip i de
l'enquesta

FASE 2
febrer 2015- juny
2015

• Treball de
camp, amb
una
enquesta en
línia als
estudiants
matriculats
en les
universitats
de la XVU

FASE 3

FASE 4

juny 2015- gener
2016

gener 2016
endavant

• Anàlisi,
difusió i
debat dels
resultats

• Noves
explotacions
de les dades i
oportunitats
futures del
projecte

Les funcions de les Universitats participants en
el projecte
1. FASE PREPARACIÓ

2. FASE TREBALL DE CAMP

assessorar, formular propostes
d’anàlisi i debat de resultats

informar i enviar l’enquesta als
estudiants

delimitar univers de l’estudi

incentivar la seva participació

Via Universitària
3. FASE ANÀLISI

4. FASE DIFUSIÓ RESULTATS

aportar talent expert a
l’equip redactor

acollir actes, seminaris de treball,

call for proposals

El projecte en 11 passos


PAS

La preparació

CALENDARI

1

 Disseny del qüestionari

Desembre-gener

2

 Programació del qüestionari

Gener-febrer

3

 Ids i enllaços a l’enquesta

Febrer

PAS

El treball de camp

CALENDARI

4

 Llançament de l’enquesta

Febrer-Abril

5

 Fins a 3 enviaments

Febrer-Abril

6

 Suport a l’enquestació

Febrer-Abril

El projecte en 11 passos


PAS

El fitxer de dades

CALENDARI

7

 Emmagatzematge i protecció de dades

Febrer-Abril

8

 Creació dels fitxers

Maig

9

 Proves de bondat de la mostra

Febrer-Maig

10

 Lliurament dels fitxers

Juny

11

 Lliuraments posteriors

Febrer- Abril
(2016)

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

