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En qüestió al perfil, tot apunta que els estudiants que es desplacen compensen el risc a partir dels
seus propis recursos de feina i intel·lectuals, s’atreveixen els que es senten i veuen capaços de
superar-ho. Fins i tot optant per graus de dificultat més alta. Tot apunta que això és suficient com
perquè no els calgui, almenys no més que els que no es desplacen, procedir d’origen social més alt.

En el cas de les condicions de vida, sí observem les característiques personals (règim de
dedicació, dependència ingressos pares), les experiències institucionals prèvies (no interrupció dels
estudis) i el grau d'integració acadèmica i social (participació cultural i política i coneixement del
sistema) dels estudiants desplaçats, tot indica que presenten unes característiques favorables per tal
de superar els estudis i l'experiència universitària d'una manera òptima.
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“Sabem relativament poc sobre si afecta la distància i com afecta a les decisions educatives en general” (Sørensen, at. 2015). En aquest
TFG es vol analitzar als estudiants que es desplacen de residencia per tal d’estudiar un grau universitari, un fenomen on hi conflueixen
diferents factors. Tant el marc teòric com l’anàlisi empírica es dividiran en dues parts. Per una banda, s’abordarà quin es el perfil de
l’estudiantat que ha accedit a la universitat, en especial dels qui s’han desplaçat de residència. I per altra banda, s’analitzarà si el canvi
de residència per motius d’estudis universitaris, condiciona la manera de viure l’experiència universitària.

Em vull centrar principalment en si els 
estudiants que es desplacen han 

d’assumir uns riscos socioeconòmics 
superiors a l’hora d’accedir a la 

universitat a diferència dels que no es 
desplacen. “Estem concebent el risc 

com una major exposició a la 
possibilitat de conseqüències 

negatives” (Deil-Amen i Godlrick-Rab, 
2009). Una major exposició a no poder 
fer front als costos socioeconòmics, o 

bé de poder afrontar l’experiència 
universitària satisfactòriament. 

El que faré serà aproximar-me 
indirectament, comparant el perfil 

dels estudiants desplaçats amb els que 
no s’han desplaçat. Amb la intenció de 

poder apreciar si certs perfils poden 
ajudar a compensar el risc assumit i, 
per tant, incrementar la  probabilitat 
de desplaçar-se per raons d’estudis.
Per altre banda, vull analitzar com el 
fet de haver-se canviat de residència 

per motius d’estudis universitaris, 
condiciona la manera de viure 

l’experiència universitària. 

Explotació de dades a partir de 
la BBDD de l’enquesta Via 

Universitària 2017-19.

Anàlisi bivariable segons 
desplaçament:

• Part 1: anàlisi del perfil
• Part 2: anàlisi de les 

condicions de vida

Tècniques estadístiques 
utilitzades:

• Taules de contingència
• Comparació de mitjanes

El perfil:

 Nota d’accés i desplaçament residencial: Els resultats ens indiquen que qui s’han desplaçat

tenen una nota mitjana d’accés superior als qui no s’han hagut de desplaçar.

 Via d’accés i desplaçament residencial: Els de via CFGS i els de via de més de 25 anys, serien

els que tendirien desplaçar-se menys. O dit al revés, els de via PAU són els qui tendirien a

desplaçar-se més.

 Origen social i desplaçament residencial: No s’hi troba relació entre les dues variables. És a

dir, desplaçar-se de residencia o no, no depèn de l’origen social.

 Dificultat dels estudis i desplaçament residencial: El grup C són els qui es desplacen en

menor mesura en comparació al conjunt, en canvi els del grup A els qui es desplacen més.

Es a dir, qui trien fer estudis més dificultosos tendeixen a desplaçar-se més.

 Interrupció dels estudis i desplaçament residencial: Els qui “No” han interromput els seus

estudis, són els qui han tendit més a desplaçar-se.

Les condicions de vida:
 El règim de dedicació i desplaçament residencial: Els qui no es desplacen tendeixen més a

estudiar i treballar en comparació als qui es desplacen.
 Dependència ingressos pares i desplaçament residencial: Els estudiants que no s’han

desplaçat, de mitjana els ingressos dels pares representen un percentatge menor a
diferència dels que si s’han desplaçat, que tenen un menor percentatge mitjà de
dependència als ingressos dels pares.

 Dependència beques i desplaçament residencial: De mitjana els qui s’han desplaçat tenen
una menor dependència dels ingressos de les beques en comparació als estudiants que no
s’han desplaçat.

 Coneixement del funcionament del sistema i desplaçament residencial: Els qui s’han
desplaçat tendeixen a conèixer més el funcionament del sistema de participació que els que
no s’han desplaçat.

 Participació a activitats polítiques i culturals i desplaçament residencial: Els qui s’han
desplaçat tendeixen més a participar més en activitats polítiques i culturals universitàries
que els que no s’han desplaçat.
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