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Equitat i educació universitària

Quan volem millorar l’equitat, ens referim a intentar corregir la desproporcionalitat en la representació de 
diversos grups d’estatus o estrats a la universitat en comparació amb les seves participacions en la societat. 
En aquest pla, ens referim a Equitat per motius socioeconòmics. 
Què ens diuen les investigacions publicades?

Elecció dels 
estudis

Accés a la 
universitat

Treball i 
estudi

Rendiment 
acadèmic

Inserció al 
món laboral

Autoexclusió 
d’estudis amb un 
cost més elevat, 
majors taxes 
d’abandonament i 
més dificultat de 
mantenir beques

Menors nivells 
d’accés a la 
universitat si els 
estudis dels 
pares són 
“inferiors” i si el 
nivell 
socioeconòmic 
és més baix

La situació familiar 
(atenció a 
familiars) i la 
necessitat de 
compaginar treball 
i estudi per 
obtenir ingressos 
addicionals influeix 
en el rendiment.
Major dificultat 
per obtenir nivell 
d’idiomes

Si les funcions de 
la feina estan 
relacionades amb 
els estudis, 
millora 
l’aprenentatge i 
s’incrementen les 
possibilitats de 
treball futur en 
feines 
relacionades amb 
els estudis

Menor “capital 
social” (contactes 
i recomanacions) 
per accedir a 
feines 
qualificades



Beques de la Convocatòria General: La UPC en el conjunt de les universitats públiques de l’estat
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Algunes conclusions

• El perfil predominant del estudiant que tria la UPC és noi que cursa el batxillerat 

científico-tècnic en un centre privat-concertat. 

De fet, el 50% dels nois que cursen el batxillerat científico-tècnic a un centre privat-

concertat situa un estudi de la UPC com a primera preferència.

• S’ha observat que el nivell de renda de l’entorn territorial té una influència directa en 

l’accés als estudis universitaris en general i també a la UPC. 

Un exemple, d’entre els joves de 18 anys que viuen a Ciutat Vella un 3,16% trien la UPC 

en 1a preferència mentre que en el cas del districte Sarrià-Sant Gervasi el valor és 

13,26%. De totes formes, el factor principal és el baix nivell d’accés a la universitat 

general en aquests entorns.

LA UPC SEGONS LES DADES DE SELECTIVITAT (2021) Laura Sàez
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1. Contribuir a la millora del marc normatiu de les polítiques de beques i ajuts de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya

2. Modificar les normatives pròpies per afavorir l’equitat

3. Impulsar els canvis administratius i culturals necessaris per reduir
l’abandonament per causes socioeconòmiques

4. Promoure la captació de recursos i les oportunitats per millorar l’equitat

5. Crear el Programa Compromís UPC

LÍNIES D’ACCIÓ



Línia 1. Contribuir a la millora del marc normatiu de les polítiques de beques
i ajuts de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya

1. Promoure l’anàlisi i la difusió pública dels resultats sobre l’equitat en

l’educació superior, i particularment pel que fa al sistema universitari públic

català i als estudis que li són propis.

2. Traslladar a les administracions de l’Estat i de Catalunya la necessitat

d’introduir millores normatives i nous instruments per revertir situacions

d’inequitat davant les institucions responsables d’aquestes polítiques.

ACCIONS

Reunions amb el Ministerio de Educación (26/10/2022), amb el 
Departament de Recerca i Universitats (20/05/2022) i amb AGAUR 
(20/05/2022 i 09/06/2022)



Línia 2. Modificar les normatives pròpies per afavorir l’equitat

3. Incrementar el nombre d’oportunitats (beques d’aprenentatge i convenis de cooperació

educativa) que es posen a l’abast dels estudiants com a mecanisme per evitar l’abandonament

per motius econòmics, al mateix temps que s’ofereixen oportunitats de formació i creixement

personal. Es prioritzarà que les activitats que desenvolupin els estudiants amb aquestes beques

reverteixin en l’assoliment dels objectius del Pla d’Equitat de la UPC.

4. Aprofitar els canvis que incorpora la normativa de pràctiques externes per facilitar que els

estudiants de la UPC que hagin superat la fase inicial puguin col·laborar en actuacions de

promoció i difusió de les STEAM, especialment en entorns socioeconòmicament desfavorits,

quan aquestes actuacions siguin finançades amb recursos provinents d’administracions i

d’institucions sense ànim de lucre.

5. Revisar les normatives de beques d’aprenentatge, d’iniciació a la recerca (INIREC) i similars,

amb la finalitat d’incorporar criteris socioeconòmics en la priorització de les sol·licituds.

ACCIONS

Normativa 
CCE 
modificada

Avui 1a 
Sessió de 
treball 



Línia 3. Impulsar els canvis administratius i culturals necessaris per reduir
l’abandonament per causes socioeconòmiques

6. Adoptar els criteris de l’AGAUR per a la determinació del nivell socioeconòmic dels estudiants

com a evidència a incorporar als criteris de priorització.

7. La UPC en col·laboració amb les administracions competents acordarà les acreditacions i

evidències que seran considerades per aquells estudiants que objectivament no puguin accedir a

les acreditacions de l’AGAUR.

8. Valorar l’oportunitat de definir un procediment administratiu (sense modificació del calendari

acadèmic) per permetre la matrícula anual per a aquells estudiants que estiguin en condicions

d’accedir a les beques i ajuts que exigeixen la matrícula de curs complet.

9. Oferir als estudiants que tinguin dificultats per als pagaments dels preus i taxes universitaris

fórmules de pagament que contribueixin a reduir el risc d’abandonament per motius econòmics.

10. Desenvolupar un model de servei proper, proactiu i positiu envers l’equitat integrat en el

marc del programa GPS.

ACCIONS

Avui 1a 
Sessió de 

treball



Línia 4. Promoure la captació de recursos addicionals i les oportunitats per
millorar l’equitat

11. Incrementar els acords amb administracions i agents socials que es puguin
materialitzar en accions orientades a la promoció de les STEAM i a la reducció de
l’abandonament preuniversitari.

12. Incrementar els acords amb empreses i organitzacions empresarials que
contribueixin a la promoció de les polítiques d’equitat de la UPC.

13. Impulsar el desenvolupament d’un programa pilot amb la finalitat de dotar
un fons que permeti oferir majors oportunitats al col·lectiu d’estudiants
d’especial atenció del Pla d’Equitat.

ACCIONS

• Eurofins (6 beques convocades/4 concedides) 
• Fundació Massó (5 convocades/3 concedides)
• INECO (2 convocades/Pendent resoldre)



Línia 5. Crear el Programa Compromís UPC

14. Assajar la viabilitat del Programa Compromís UPC com a

proposta d’acció integral per a la promoció de l’equitat focalitzat

en els estudiants dels nivells de rendes més baixes i amb bones

notes d’accés a estudis de grau a la UPC.

ACCIONS

• Curs 2022/23: 30 Beques Compromís convocades / 23 concedides (podrien 
ser 26).

• Compatibilitat amb la beca general del Ministerio de Educación
• Previsió curs 2023/24:  50 noves beques a convocar.



Moltes gràcies per la vostra atenció



Beques Pla Equitat 2022/23. Estat de la convocatòria

Centre

Beques 

Eurofins

Beques 

Compromís 

UPC

Total beques 

2022/23 (mínim 

1 per centre)

Concedides 

2022/23

200 FME 1                   1                            1                    Podría incrementar-se en 1 beca compromís

205 ESEIAAT 5                   5                            3                    

210 ETSAB 2                   2                            2                    

230 ETSETB 2                   2                            

240 ETSEIB 3                   3                            2                    

250 ETSECCPB 1                       1                   2                            2                    Inclou 1 Eurofins

270 FIB 3                   3                            3                    Podría incrementar-se en 2 beques compromís

280 FNB 2                       -               2                            1                    Inclou 1 Eurofins

290 ETSAV 1                   1                            

295 EEBE 1                       4                   5                            3                    

300 EETAC 2                   2                            2                    

310 EPSEB 1                   1                            1                    

330 EPSEM 2                   2                            2                    

340 EPSEVG 2                   2                            2                    

370 FOOT 1                   1                            1                    

390 EEABB 2                       -               2                            2                    Inclou 2 Eurofins

Total 6                       30                 36                         27                 

BEQUES PLA EQUITAT 2022/23

El 60% dels becaris 

Compromís són del llindar 1 de 

les beques MEC.



Centre 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27

200 FME 1           1           1           1           

205 ESEIAAT 7           10         12         12         

210 ETSAB 4           5           6           6           

230 ETSETB 3           4           6           6           

240 ETSEIB 4           6           8           8           

250 ETSECCPB 3           4           5           5           

270 FIB 5           7           9           9           

280 FNB 1           2           3           3           

290 ETSAV 1           2           2           2           

295 EEBE 7           10         13         13         

300 EETAC 3           4           5           5           

310 EPSEB 2           2           3           3           

330 EPSEM 3           4           5           5           

340 EPSEVG 3           5           6           6           

370 FOOT 1           1           2           2           

390 EEABB 2           3           4           4           

Total 50         70         90         90         

Beques Compromís UPC (previsió)

Beques Pla Equitat previsió inicial

Per al curs 

següent caldrà 

millorar la difusió 

per atreure més 

candidats/es.

L’estabilització del 

calendari de les 

beques MECD pot 

contribuir-hi.
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Les taxes d’accés 

a la universitat 

pública difereixen 

significativament 

segons la renda.

Cal tenir present 

que no s’inclouen 

dades sobre 

universitats 

privades o a 

l’estranger.



LA UPC SEGONS LES DADES DE SELECTIVITAT (2021) Districtes de BCN

Les taxes d’accés 

a la UPC també 

difereixen 

significativament 

segons la renda.



LA UPC SEGONS LES DADES DE SELECTIVITAT (2021) Districtes de BCN

La dispersió per 

districtes dels 

estudiants que “trien 

UPC” d’entre els 

que arriben a la 

universitat és baixa.

Es a dir, els estudis 

de la UPC són 

atractius per als 

estudiants de tots 

els districtes de 

forma similar.


