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Característiques
demogràfiques

• Edat

• Sexe

• Barri

• Nivell d’estudis de la família

• Origen geogràfic personal i familiar

• Arrelament al municipi
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La piràmide poblacional de les persones residents a

Montornès d’entre 16 i 29 anys es caracteritza per una

lleugera major proporció d’homes, i d’adolescents menors de

18 anys (degut al repunt de natalitat iniciat al tombant de

segle). Tres quartes parts d’aquest col·lectiu jove viuen a

Montornès Centre, i un quart a Montornès Nord.

La mostra es va obtenir seguint quotes de sexe, edat i barri.

Hi ha algunes quotes d’edat i sexe que s’han sobrepassat, i

d’altres que no s’han cobert (veure diferència entre els

segments de població –rectangles- i la mostra aconseguida -

barra de color). Per solucionar aquest decalaix, les dades

obtingudes en l’enquesta s’han ponderat per tal que cada

segment de la mostra ‘pesi’ el mateix que a la població real.
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Homes població Homes mostra Dones població Dones mostra

75%
25%

Montornès Centre

Montornès Nord

Sexe, edat i barri

Un equip de 5 enquestadors de D-CAS (Col·lectiu d’Analistes

Socials) va realitzar el treball de camp entre el 10 i el 19 de

juliol de 2019.

La metodologia de l’enquesta ha sigut CAPI (entrevistes

personals assistides per ordinador, en aquest cas, tablet). Es

van seguir rutes aleatòries posant èmfasi als carrers i places

on el Departament de Joventut identifica major presència de

persones joves.

D’una mostra prevista de 350 persones, s’han realitzat

finalment 372 entrevistes (marge d’error ±3,9%). És a dir, els

resultats obtinguts de l’enquesta s’haurien d’interpretar dins

d’una forquilla de ±3,9% entorn al percentatge extret de

l’enquesta. Així, si obtenim un percentatge d’un 50% a la

enquesta, caldria interpretar que el valor poblacional se situï

dins el rang de 46,1%-53,9%, amb un 95% de probabilitat

d’encertar dins del rang.

Procediment
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Dos indicadors clau per identificar l’origen social de les

persones són el nivell d’estudis dels pares i l’origen

geogràfic familiar (lloc de naixement propi i dels pares).

El nivell d’estudis a Montornès és inferior al seu entorn

proper. Les persones enquestades de les quals algun

dels pares no té estudis o no va acabar l’educació

primària són un 18% en el cas dels pares, i un 15% en

el cas de les mares, una xifra superior a la del conjunt

del Vallès Oriental, on segons el cens del 2011, un 9%

de majors de 16 anys no havien assolit la primària. Poc

més de la meitat dels joves enquestats tenen pares o

mares amb estudis secundaris o superiors.

Montornès és un municipi amb una presència

migratòria important. La gran majoria dels enquestats

van néixer a Catalunya (79%), però hi ha força

diversitat territorial en l’origen dels pares. Pel que fa als

que tenen pares nascuts a Espanya, un 33% són

nascuts a Catalunya, un 21% són nascuts a la resta

d’Espanya i un 21% són mixtes. U de cada cinc

enquestats té pares nascuts a l’estranger. Hi ha poques

parelles mixtes d’espanyols i estrangers, només un 5%.

Un 17% de la mostra ha nascut a l’estranger, amb

predomini del Marroc i Gàmbia, seguits de Romania,

Equador, Colòmbia, Argentina, entre d’altres països

d’origen assenyalats al mapa.

Les persones que provenen d’una família amb un nivell

d’estudis baixos o nascuda a l’estranger, com veurem,

presenten importants barreres d’accés als estudis

postobligatoris i al treball.

Sense estudis o
primaris incomplets

18% Pare

15% Mare

Primaris
Secundaris

Superiors

33%

21%

21%

5%

79%
4%

17%

32% Pare
Mare

14% Pare

17% Mare

36% Pare

42% Mare

20%

Nascuts a 
Catalunya

Nascuts un a 
Catalunya/resta d’Espanya 
i un a l’estranger

Nascuts un a 
Catalunya i un a la 

resta d’Espanya

Nascuts a la resta 
d’Espanya

Nascuts a 
l’estranger

Nascut/da 
a Catalunya

Nascut/da a la 
resta d’Espanya

Nascut/da a 
l’estranger

33% Marroc15% Gàmbia

Procedència social

Cercle exterior: pare
Cercle interior: mare

Nivell d’estudis dels pares

On van néixer els pares? On vas néixer tu?

52% Altres 



26%

23%

14%

8%

1%

25%

5%

Escola Can Parera

Escola Marinada

Escola Sant Sadurní

Escola Mogent

Escola Palau
d'Ametlla

Altres escoles fora
de Montornès

Altres situacions

47%

29%

21%

3%

Institut Vinyes Velles

Institut Marta Mata

Altres instituts fora de
Montornès

Altres situacions

Menys d’1 any

5%
Entre 1 i 2 anys

5%
Entre 3 i 5 anys

6%

Entre 6 i 10 anys

6%

Més de 10 anys

23%
Hi he viscut 
sempre

55%

Tres indicadors que ens permeten identificar

l’arrelament al municipi dels joves són l’escola on van

estudiar, l’institut i el temps de residència al municipi.

Un 70% de les persones enquestades van estudiar a

una escola de Montornès, i un 76% ho van fer a un

institut del poble. Aquestes dades indiquen que la major

part dels joves s’han escolaritzat a Montornès i que no

hi ha fugues de població entre la primària i la

secundària (quasi tots els alumnes es queden a

Montornès a cursar l’ESO).

Els joves que no han cursat primària o secundària a

Montornès generalment no ho han fet perquè no vivien

a Montornès en aquell moment. De fet, vora un quart de

les persones joves d’entre 16 i 29 anys no han viscut

tota la vida al poble. Concretament, hi ha un 22% de

joves que fa menys de 10 anys que resideixen a

Montornès. Es tracta d’un segment de població que

presenta alguns riscos, com ara no conèixer els

recursos que té el municipi, o manca de relacions

socials.

Arrelament al municipi

A quina escola vas estudiar? A quina institut vas estudiar?

Temps de residència 
a Montornès
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Itineraris educatius
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Sense ESO

No acabar l’educació secundària obligatòria és el

principal indicador de l’abandonament escolar prematur,

i com veurem al llarg dels diferents aspectes de la vida

dels joves, és un factor clau que els posa en una situació

de vulnerabilitat, tan pel que fa a l’accés a la resta

d’estudis reglats, com pel que fa a la seva ocupabilitat.

Existeix una segregació residencial dins del col·lectiu de

joves que han abandonat els estudis (a Montornès Nord

hi ha uns sobrerepresentació d'alumnat sense la ESO: hi

resideixen el 25% dels joves i un 44% dels joves sense

la ESO). També hi ha una relativa sobrerepresentació

per raó d’origen: els joves nascuts a l’estranger son un

17% del total de joves però un 27% dels joves sense la

ESO.

Destaca també la sobrerepresentació dels homes entre

l’alumnat que deixa inacabada la ESO: un 60% homes

vers 40% dones. Com veurem, la masculinització dels

indicadors de risc educatiu son una constant.

Es reprodueixen processos d’herència familiar: són els

fills de les famílies amb menors nivells educatius qui

acaben patint l’abandonament prematur dels estudis.

Aquest fet es dona malgrat que un 76% afirmen que la

família els ha motivat positivament en els seus estudis.

13%

no va acabar l’ESO (n=48)

27%

Nascut/da a 
l’estranger

73%

Nascut/da a 
Espanya

40%60%

Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

56%

44%

66%

Secundaris

Superiors

31%
Primaris o 
inferiors

3%

Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

76%

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant

12%

10%

16%
Institut Vinyes Velles

Institut Marta Mata

Altres instituts d’altres municipis
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Sense ESO

Dels qui no van acabar l’ESO només un 50%

han sortit endavant amb altres estudis. La

reinserció en l’àmbit educatiu es produeix,

sobretot, mitjançant els programes de formació

inicial (PFI) i de transició al treball (PTT), que

permeten redirigir-los cap a la formació

professional i, en algun cas, es pot arribar a

aconseguir cicles de grau superior. També amb

l’obtenció del graduat a través d’escola d’adults o

la prova d’accés al CFGM. No obstant, no tots ho

aconsegueixen: un 29% no sols no estudien res

més sinó que tampoc aconsegueixen feina. El

col·lectiu dels qui no acaben l’ESO és dels que

més engrosseix les files de la població jove que

no estudia ni treballa.

Les principals raons esgrimides pels i les joves

per deixar l’ESO són la manca d’interès en els

estudis i la voluntat de treballar. Com es comenta

en l’informe “L’escola no és per a tu” de la

Fundació Jaume Bofill (2017), aquestes raons no

només s’originen en les estructures socials

presentades a la pàgina anterior, sinó també en

les estructures i lògiques escolars, molts cops

mancades de reconeixement de diferents formes

d’aprendre, ensenyar i relacionar-se amb

l’educació, configurant entorns escolars que

poden ser àmpliament homogenis.

13%

no va acabar l’ESO (n=48)
Sí

51% 49%
No

20%

11%

10%

8%

2%

2%

Escola d'adults

Prova accés CFGM

PTT

CFGM

IOC

Repàs

18%

11%

7%

7%

3%

No m'interessa

Treballo / vull treballar

Vaig deixar el PTT

Problemes personals

Ho faré d'aquí a un temps

Tens pensat fer o estàs fent algun curs 
per treure’t l’ESO?

50%

4%

29%

10%

4%

2%

Sense ESO

Cursant PFI/PTT

Acaba amb PFI/PTT

Cursant CFGM

Acaba amb CFGM

Cursant CFGS

Últims estudis realitzats 
(persones que no van aprovar 

l’ESO
Només estudia

25%

Estudia i treballa

21%

Ni estudia 
ni treballa

29%

Només treballa

25%

Situació actual d’estudis i feina
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Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

35%65%

55%

Secundaris

Superiors

37%

31%

Nascut/da a 
l’estranger

Primaris o 
inferiors

8%

Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

69%

Nascut/da a 
Espanya

Només ESO

88%

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant

73%

27%

Acabar l’ESO no és sinònim d’èxit

educatiu. Una part dels qui graduen l’ESO

decideixen no continuar estudiant, i això

també comporta riscos.

La no continuïtat dels estudis cap a

l’etapa postobligatòria afecta al 7% dels

joves de 16 a 29 anys de Montornès. Es

tracta d’un perfil masculinitzat, amb major

pes de la població estrangera, però que

no necessàriament té a veure amb

entorns socials i familiars de risc: no hi ha

diferències significatives entre Montornès

Centre i Nord, compta amb un bon

contingent de famílies amb estudis

secundaris, i la majoria de les famílies

han motivat als i les joves per què

continuïn estudiant.

va aprovar l’ESO i no ha estudiat res més (n=26)

7%
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Només treballa

65%Ni estudia 
ni treballa

35%

Només ESO

Algunes de les raons adduïdes per no continuar

estudiant després de l’ESO són la manca

d’aptitud (“no se’m dona bé”), d’ actitud (“no

m’interessa), la voluntat de treballar, o els

problemes personals i famliars.

El resultat és que, si bé el 65% dels qui no

continuen estudiant després de l’ESO troben

feina, un 35% acaba per no fer ni una cosa ni

l’altra. Caldria, al mateix temps, preguntar-nos

quin és el perfil d’oferta laboral al qual aquestes

persones poden accedir.

Dit això, cal atendre les raons que donen els i les

joves des del punt de vista de l’estructura i els

continguts dels ensenyaments, tal com es va

assenyalar en un cicle de debat de la Fundació

Jaume Bofill (2019). Caldria qüestionar-se quins

itineraris d’accés podrien dibuixar-se entre l’ESO

i la postobligatòria, com afavorir passarel·les

entre opcions de batxillerat i cicles formatius que

permetin una major personalització dels estudis i

redueixin l’abandonament, així com actualitzar i

dissenyar el contingut formatiu d’uns i altres

estudis per fer-los motivadors per als alumnes.

Sense oblidar, al mateix temps, que una part

dels qui no segueixen estudiant després de

l’ESO també són perfils sense coixí econòmic

suficient, que requeririen d’un sistema de beques

i recursos de noves oportunitats ben dotats.

va aprovar l’ESO i no ha estudiat res més (n=26)

7%

“No m'interessa 
ni em crea 
curiositat”

“Vaig 
tenir fills”

“No tinc 
papers”

“He hagut d'ajudar 
a la meva mare 
per una malaltia,
i treballar”

“Volia treballar i 
guanyar diners”

“No se’m dona bé 
estudiar”

Per què no has continuat estudiant després de l’ESO?

Situació actual d’estudis i feina
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PFI/PTT/PQPI o similar

Els programes de formació i inserció (PFI)

i els plans de transició al treball (PTT) són

els hereus dels programes de qualificació

professional inicial (PQPI). La seva

importància rau en la capacitat de

recuperació dels alumnes d’ESO que no

han obtingut el graduat, cap a la seva

reinserció en el món acadèmic (CFGM) o

cap al món laboral. Gràcies a que molts

alumnes acaben cursant un PTT, la

proporció d’alumnes de 18 a 24 anys que

han abandonat prematurament els estudis

es redueix.

El perfil d’alumne d’un PFI/PTT no deixa

de ser un sub-segment del perfil dels que

no acaben l’ESO: molt masculinitzat,

molta presència de veïns i veïnes de

Montornès Nord, i amb molta població

estrangera. També es dona una

reproducció social per nivell d’estudis: tres

de cada quatre alumnes d’aquelles

persones que cursen o han cursat un PTT

procedeixen de famílies amb un nivell

d’estudis baix.

cursa/ha cursat PFI, PTT o similar (n=36)

10% 19%81%

Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

56%

44%

36%

Nascut/da a 
l’estranger

64%

Nascut/da a 
Espanya

Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

73%

Secundaris

Superiors

22%
Primaris o 
inferiors

5%

80%

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant
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A Montornès s’ofereixen dos cursos de Pla de

Transició al Treball: un d’auxiliar de fabricació

mecànica i d’ajust de soldadura, i un altre

d’hostaleria (cuina i serveis de restauració).

Del conjunt de persones enquestades que han

passat per algun programa PFI/PTT, un 69%

han fet servir els recursos del municipi. La

resta ho han fet a Granollers o a altres

municipis propers dins de l’àrea metropolitana.

Podem parlar d’èxit dels programes PFI/PTT

com a política educativa de reinserció a

l’educació postobligatòria: com veurem més

endavant en l’anàlisi de les trajectòries

educatives, prop de la meitat d’alumnes que

deixen l’ESO són redirigits a aquests cursos, i

d’aquests la majoria (73%) acaba el curs.

També s’aconsegueix una major ocupabilitat,

ja que la proporció de nois i noies que ni

estudien ni treballen es redueix a un 14%, en

comparació amb el 29% dels qui abandonaven

l’ESO.

El repte, però, consisteix en aconseguir una

major continuïtat cap a la formació

professional, que es situa en un 28%. No

només una ‘transició al treball’ amb una

qualificació mínima de PFI/PTT, sinó també

una major fidelització dels alumnes al si del

sistema educatiu, per tal que assoleixin un títol

de CFGM.

Montornès

Granollers

On has cursat o estàs cursant el programa? 

Altres municipis
Barcelona, Mollet, Santa 

Perpètua de Mogoda

69%
17%

14%

Sí, estic cursant 
aquests estudis

Sí, he iniciat 
aquests estudis 

però els vaig 
deixar sense 

acabar

6%

17%

No, però tinc pensat 
començar aquests 

estudis el proper curs

6%

Grau de consecució del PFI/PTT/PQPI o similar

Sí, he fet i 
completat 
aquests 
estudis

73%

Només estudia

22%

Estudia i treballa

19%

Ni estudia 
ni treballa

14%

Només treballa

44%

Situació actual d’estudis i feina

Últims estudis 
realitzats

11%

61%

17%

11%

Cursant PFI/PTT

Acaba amb PFI/PTT

Cursant CFGM

Acaba amb CFGM

PFI/PTT/PQPI o similar

cursa/ha cursat PFI, PTT o similar (n=36)

10%
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3%
6%

14%
19%
25%

Familiars (pares, germans...)

Professionals de Joventut o Inserció laboral

Publicitat o informació que vaig consultar o trobar-me 
directament per internet, fulletons, etc.

Amics

Professors que ja coneixia

Va haver alguna persona que t’orientés o 
influís en la decisió de fer el programa? 

Quina especialitat curses o has cursat?

Com s’apunta en el debat de la Fundació Jaume

Bofill “Com avançar cap a una secundària

postobligatòria per a tothom?”, des del punt de vista

de la inclusió i equitat, seria prioritari incentivar

l’accés dels perfils més vulnerables als

ensenyaments postobligatoris a través de sistemes

de beques i recursos de noves oportunitats ben

dotats i dissenyats. Qüestions com l’atenció a la

diversitat, la personalització dels ensenyaments i

els itineraris, una bona orientació entre etapes i

dins de la postobligatòria són fonamentals per al

conjunt de l’alumnat, però són especialment

crucials per aconseguir l’atracció i compleció dels

estudis postobligatoris entre els alumnes més

vulnerables.

Així doncs, la figura dels professors com a

orientadors esdevé clau per fer de baula entre

l’educació obligatòria i la postobligatòria (un 44%

dels qui han sigut alumnes de PFI/PTT han sigut

orientats per professors), i si hi hagués una major

oferta de CFGM al municipi, també podrien exercir

aquest rol per a mantenir més alumnes dins del

circuit formatiu. Juntament amb una bona

estructura de beques i un programa pedagògic que

respongui a les necessitats de l’alumnat (recordem

que la manca d’interès és un dels principals motius

de l’abandonament escolar), els programes de

formació inicial i de transició al treball poden

esdevenir una porta d’entrada que faci atractiva la

formació professional postobligatòria.

44%
Altres (orientadora de l’institut)

PFI/PTT/PQPI o similar

cursa/ha cursat PFI, PTT o similar (n=36)

10%
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Les principals raons per a cursar un PTT, PFI o

programa similar tenen a veure amb la necessitat

de poder obtenir una titulació mínima en cas de

no poder graduar l’ESO, o perquè no els

quedava més opció.

No obstant, identifiquem que no només es tracta

d’una qüestió funcional, sinó que també hi ha un

punt vocacional que és compartit per quasi la

meitat dels qui han cursat aquests cursos: molts

fan un PTT o PFI del tema que sigui perquè se

senten atrets per aquest tema, perquè els hi

agrada en primer lloc.

PFI/PTT/PQPI o similar

cursa/ha cursat PFI, PTT o similar (n=36)

10%

39%

22%

17%

17%

6%

3%

3%

M'agradava el curs

No vaig acabar l'ESO / Volia acabar
l'ESO / Treure'm un títol

No em quedava més opció

Per poder treballar

Volia sortir de l'institut

Per poder fer CFGM

Per fer alguna cosa

Per què vas decidir fer un PTT, PQPI, PFI o programa de transició al treball?
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Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant

42%58%

Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

83%
17%

13%

Nascut/da a 
l’estranger

87%

Nascut/da a 
Espanya

32%
Secundaris

Superiors

46%

Primaris o 
inferiors

22%

82%

.

Batxillerat

Cursar batxillerat és un clar indicador de la

voluntat dels joves d’assolir formació superior, ja

sigui de caràcter universitari o com a cicle

formatiu de grau superior. Es tracta d’un

col·lectiu nombrós (un 47% dels i les joves de

16 a 29 anys de Montornès cursen o han cursat

batxillerat). No obstant, identifiquem severs

contrastos entre els perfils d’alumne que ha

passat pel batxillerat i la resta d’estudis

secundaris postobligatoris, i encara més

respecte als programes de formació inicial o

transició al treball. Aquests contrastos ens

ajuden a identificar les barreres d’entrada que

determinats col·lectius tenen a l’hora d’accedir a

estudis com el batxillerat.

Els i les joves que han passat per batxillerat són

en major proporció d’origen espanyol (87%, 4

punts per sobre de la mitjana), residents a

Montornès Centre (83%, 8 punts per sobre de la

mitjana), amb pares que han cursat estudis

secundaris (46%, 7 punts per sobre de la

mitjana) o superiors (22%, 6 punts per sobre). El

suport familiar a l’estudi s’enfila al 82%, 2 punts

per sobre de la mitjana. També hi ha un cert

biaix de gènere masculinitzant (tot i que, com

veurem, la balança s’inverteix en arribar a la

universitat).

Així doncs, constatem que viure a Montornès

Centre, ser d’origen autòcton i provenir d’una

família amb estudis secundaris o superiors son

condicions favorables a la continuïtat dels

estudis postobligatoris per la línia del batxillerat.

47%

cursa/ha cursat batxillerat (n=175)
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Montornès

Granollers

Altres països

On has cursat o estàs cursant el Batxillerat? 

Altres municipis 
fora de la comarca

Barcelona, Badalona,
resta d’Espanya

70%
9%

10%

Altres municipis 
de la comarca

Mollet, Vilanova, Montmeló 
Cardedeu, Les Franqueses

5% 7%

La majoria de les persones que han cursat el

batxillerat l’han acabat (69%), mentre que un

10% no el van completar. Malgrat que

aquestes dades no parlen d’un any en concret

sinó que es refereixen a un període llarg de

temps, si fem una comparació amb el conjunt

de Catalunya al curs 2017-18 - on va haver-hi

un 20% d’alumnes que no van acabar el

batxillerat - podem concloure que dins del

col·lectiu jove que passa pel batxillerat, hi ha

una proporció de finalització relativament més

alta que a Catalunya.

Cursar batxillerat és també indicador d’inserció

educativa o laboral, ja que només el 4% dels

qui han passat pel batxillerat no estudien o

treballen actualment.

La provisió de places de batxillerat a

Montornès sembla adequada ja que el 70%

dels joves que han fet batxillerat l’han cursat al

poble (xifra que s’eleva a un 84% entre els qui

han viscut sempre a Montornès).

Com s’ha comentat, el batxillerat no només és

una via directa cap a la universitat: si bé un

46% dels qui han cursat batxillerat han acabat

cursant un grau universitari o un màster o

postgrau, una part considerable (un 21%) l’ha

triat com a itinerari per a fer un cicle de grau

superior.

Batxillerat

47%

cursa/ha cursat batxillerat (n=175)

Montornès

Grau de consecució del Batxillerat

Sí, estic cursant 
aquests estudis

Sí, he iniciat 
aquests estudis 

però els vaig 
deixar sense 

acabar

16%

10%

No, però tinc pensat 
començar aquests 

estudis el proper curs

5%
Sí, he fet i 
completat 
aquests 
estudis

69%

Situació actual d’estudis i feina

Només estudia

36%

Estudia i treballa

43%

Només
treballa

17%

Ni estudia ni treballa

4%

Últims estudis 
realitzats

22%
5%

4%
2%

5%
16%

22%
13%

2%
9%

Cursant Batxillerat

Acaba amb Batxillerat

Cursant CFGM

Acaba amb CFGM

Cursant CFGS

Acaba amb CFGS

Cursant grau universitari

Acaba amb grau universitari

Cursant màster/postgrau

Acaba amb màster/postgrau
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2%
2%
5%
6%

31%

Amics

Altres (saló ensenyament)

Publicitat o informació que vaig consultar o trobar-me 
directament per internet, fulletons, etc.

Professors que ja coneixia

Familiars (pares, germans...)

Va haver alguna persona que t’orientés o 
influís en la decisió de fer Batxillerat? 

Quina especialitat curses o has cursat de Batxillerat?

Mentre que a la formació professional i als

programes de formació inicial i de transició al

treball el rol orientador era eminentment dels

professors i professores, en el cas del

batxillerat aquest rol l’assumeixen les famílies.

El fet que els mateixos pares hagin cursat

estudis secundaris o superiors afavoreix

aquesta orientació per part de la família cap a

l’itinerari de batxillerat i universitat. Es tracta

d’una experiència personal de què els fills i

filles de famílies amb estudis primaris o sense

estudis no disposen, de tal forma que ocorre la

‘reproducció cultural’ de pares a fills de què

parlen els sociòlegs clàssics de l’educació

Pierre Bourdieu i Basil Bernstein. És tasca de

la política pública obrir camins que permetin

que els i les joves procedents de famílies amb

nivells baixos d’instrucció accedeixin a estudis

com el batxillerat. L’orientació té un paper

clau, no només per part dels professors i

professores, sinó del personal orientador de

l’Ajuntament (només els citen un 2%).

Dins del col·lectiu que ha cursat batxillerat,

observem cert equilibri entre itineraris, malgrat

que són els itineraris socials i humanístics els

que acumulen una proporció major d’alumnat

(52%) respecte als científics i tecnològics

(44%), tenint en compte que parlem de

l’agrupació de joves de diferents edats i no

d’una graduació en concret.

43%
Professionals de Joventut o Inserció laboral

Batxillerat

47%

cursa/ha cursat batxillerat (n=175)

3%

26%

15%

3%

22%

21%

9%

Científic

Científic-tecnològic

Tecnològic

Social

Humanístic

Social-humanístic

Artístic
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Per què vas decidir fer Batxillerat?

Batxillerat

47%

cursa/ha cursat batxillerat (n=175)

La principal raó per la qual els i les joves

de Montornès decideixen fer batxillerat és

perquè és una porta d’accés directe a la

universitat. Alhora, és un nivell educatiu

que permet mantenir el màxim de portes

obertes en cas de no saber què fer, i en

acabar és fàcil accedir a qualsevol CFGS

o presentar-se a selectivitat per a anar a

la universitat.

49%

16%

13%

8%

6%

5%

2%

2%

2%

2%

1%

Volia anar a la universitat

No sabia què fer

És una via ràpida

Continuar estudiant

Influència familiar

Facilitat per poder anar a uni/cicles

És la millor opció

CFGS poc accessible

Mala orientació

Comoditat

Pressió social
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Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant

35%65%

Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

72%

28%

18%

Nascut/da a 
l’estranger

82%

Nascut/da a 
Espanya

54%Secundaris

Superiors

32%

Primaris o 
inferiors

14%

77%

35%

CFGM

Un 35% de les persones joves de 16 a 29

anys han cursat un cicle formatiu de grau

mitjà (CFGM), a una distància prou curta

respecte als qui han cursat batxillerat

(47%). És una proporció considerable

tenint en compte que no existeix quasi

oferta de CFGM al municipi, i una mostra

de la tendència a l’allargament dels

estudis via formació professional.

Més de la meitat dels qui han cursat

CFGM procedeixen de famílies sense

estudis o amb estudis primaris (una

proporció semblant a la de la població en

conjunt), hi ha una proporció lleugerament

major de persones de Montornès Nord

(28%, 3 punts per sobre de la mitjana), i

de població estrangera (1 punt per sobre).

També observem una major proporció de

nois i noies per a qui la família no ha sigut

molt o bastant important en la seva

motivació per estudiar (23%, 3 punts per

sobre).

Hi ha una forta infrarrepresentació de

dones en la formació professional.

cursa/ha cursat CFGM (n=131)
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Montornès

Granollers

Barcelona

Mollet

Altres municipis 
fora de la comarca

Badalona, Mataró, Vic, Sta. 
Coloma, Sta. Perpètua, El Prat...

Online

On has cursat o estàs cursant el CFGM? 

8%

28%

16%

12%

1%

7%

Montmeló

14%

Altres municipis 
de la comarca

La Llagosta, Cardedeu, Parets, 
La Garriga, ...

14%

23%

40%

11%

20%

4%

2%

1%

1%

Cursant CFGM

Acaba amb CFGM

Cursant CFGS

Acaba amb CFGS

Cursant grau universitari

Acaba amb grau universitari

Cursant màster/postgrau

Acaba amb màster/postgrau

Últims estudis 
realitzats

La principal característica de la formació

professional a Montornès és la manca de

provisió als instituts del municipi. Només

s’ofereixen dos cicles de grau mitjà, un de

Cuina i Gastronomia, i un de Restauració. Es

fa necessària la mobilitat forçada per causa

d’estudi si volen estudiar qualsevol altre grau,

desplaçant-se sobretot a Granollers, Mollet i

Montmeló a la comarca, seguits de Barcelona

com a pol que atrau alumnat de cicles molt

específics, i un 34% d’alumnat de grau mig en

diàspora per multitud de municipis de dins i

fora de la comarca. Les principals

conseqüències de la mobilitat forçosa és que

genera una barrera econòmica per a qui no

s’ho pot permetre, i fa que aquests estudis

siguin poc atractius per als joves amb menys

motivació.

El grau de consecució dels CFGM és prou alt

(66% l’han acabat), amb només un 10% que

l’abandonen sense acabar.

A part de la provisió de cicles formatius al

propi municipi, l’altre repte que ha d’afrontar la

formació professional de grau mitjà a

Montornès és la continuïtat dels estudis. Un

40% dels qui han estudiat CFGM finalitzen la

seva trajectòria educativa en aquest punt, i

passen directament al mercat laboral, contra

un 20% que han continuat i han acabat a

CFGS.

CFGM

35%

cursa/ha cursat CFGM (n=131)

Situació actual d’estudis i feina

Sí, estic cursant 
aquests estudis

Sí, he iniciat 
aquests estudis 

però els vaig 
deixar sense 

acabar

18%

10%

No, però tinc pensat 
començar aquests 

estudis el proper curs

6%

Grau de consecució del CFGM

Sí, he fet i 
completat 
aquests 
estudis

66%

Només estudia

29%

Estudia i treballa

27%

Només
treballa

39%

Ni estudia ni treballa

5%
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1%
2%
4%
9%

18%

27%

Publicitat o informació que vaig consultar o trobar-me 
directament per internet, fulletons, etc.

Professionals de Joventut o Inserció laboral

Altres (xerrades, Ajuntament, fira, empresa)

Amics

Familiars (pares, germans...)

Professors que ja coneixia

Va haver alguna persona que t’orientés o 
influís en la decisió de fer CFGM? 

Quina especialitat curses o has cursat de CFGM?

Com s’ha comentat en el sub-apartat de PFI i

PTT, el rol orientador dels professors és clau a

l’hora d’influir en la transició des de l’ESO cap

a l’etapa post-obligatòria per la via de la

formació professional. El pes de la influència

de les famílies és gairebé la meitat del que

aquestes representaven en la orientació dels

nois i noies que han estudiat batxillerat. El fet

que la meitat dels qui han cursat CFGM

provinguin de famílies sense estudis requereix

un fort rol de l’orientació acadèmica per part

de professionals de dins i fora del centre

educatiu. El fet que no existeixi oferta al poble

fa que hi hagi un element de cerca personal a

través d’internet o fulletons (18%) molt més

alta que a la resta de nivells educatius.

Hi ha molta diversitat pel que fa als cursos i

itineraris triats. El grau més comú, el de gestió

administrativa, l’han cursat un 17% dels qui

han fet algun cicle de grau mitjà. L’entrada de

població masculina en els graus

administratius, així com la major presència

d’itineraris tradicionalment masculinitzats de

tipus mecànica o informàtica, genera que els

homes estiguin sobrerrepresentats en aquest

nivell educatiu.

24%
Persones que em van atendre quan vaig anar a 
informar-me directament sobre aquesta formació

CFGM

1 2 3

Administració i gestió Transport i manteniment de 
vehicles

Imatge personal /
Informàtica i comunicacions /

Sanitat

Les 3 famílies 
professionals més 

cursades

35%

cursa/ha cursat CFGM (n=131)
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Les principals raons per a cursar un CFGM

són tres: l’interès per la temàtica del cicle, el

caràcter pràctic i enfocat a la preparació per al

mercat de treball, i per últim, el rebuig a fer

batxillerat.

En el discurs dels i les joves que cursen o han

cursat CFGM està impregnat d’una certa mala

experiència amb l’ensenyament a l’ESO, que

consideren massa academicista i allunyat dels

seus interessos. Per això valoren positivament

que els cicles tinguin un caràcter més

específic, pràctic i dirigit al món laboral i a la

feina en la qual volen treballar, i que puguin

triar allò que els agrada. El rebuig al batxillerat

ve donat perquè manté la rigidesa del pla

d’estudis, i els obligaria a cursar assignatures

que no els interessen, i en les que, a més,

obtindrien pitjors notes. Per això alguns

apunten que fan un CFGM perquè ‘no se’ls hi

dona bé estudiar’. En canvi, el fet d’estudiar

per allò que els agrada i a què volen dedicar-

se augmenta la motivació, i perceben que

poden treure millors resultats acadèmics.

Alguns motius per cursar un CFGM són

semblants als de batxillerat (continuar

estudiant, provar, triar un curs encara que no

sàpiguen què fer).

Cal dir que l’oferta tan limitada de CFGM a

Montornès fa que alguns joves assegurin que

han entrat a un cicle perquè ‘no podien fer cap

altra cosa’.

Per què vas decidir fer un cicle formatiu de grau mitjà?

CFGM

35%

cursa/ha cursat CFGM (n=131)

30%

26%

22%

8%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

M'agradava el curs

Per poder treballar del que m'agrada
/ més sortides laborals / més pràctic

No volia fer batxillerat

Per continuar estudiant

No sabia què fer / Per provar

No vaig poder fer batxillerat

No se'm dona bé estudiar

Per fer un CFGS

No podia fer una altra cosa

Recomanació familiar o professional

Em cridava l'atenció
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Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant

45%54%

Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

75%

25%

12%

Nascut/da a 
l’estranger

88%

Nascut/da a 
Espanya

46%Secundaris

Superiors

37%

Primaris o 
inferiors

17%

80%

.

CFGS

L’assoliment del cicle formatiu de grau

superior (CFGS) implica un èxit educatiu per

part dels qui han escollit l’educació

postobligatòria per la via de la formació

professional. Com hem constatat, menys de la

meitat de qui cursa un grau mitjà acaba

accedint a un grau superior. Per tant,

existeixen també unes barreres de caràcter

estructural d’accés al CFGS. Al mateix temps,

hi ha una proporció elevada a Montornès de

joves que decideixen accedir al grau superior

per la via del batxillerat. Així doncs, agafant

una part del 47% que van cursar batxillerat i

del 35% que van cursar CFGM, obtenim un

26% dels joves de 16 a 29 anys a Montornès

que han cursat CFGS.

Si comparem amb els CFGM, observem que

als CFGS hi ha una menor proporció de nois i

noies de Montornès Nord, d’origen estranger,

o de pares amb estudis primaris o inferiors,

així com un descens important de la

masculinització que observàvem als CFGM.

La proximitat de les característiques

sociodemogràfiques dels i les estudiants de

CFGS a la mitjana de Montornès s’explica per

aquesta barreja entre estudiants procedents

de batxillerat, i d’altres procedents de CFGM.

cursa/ha cursat CFGS (n=97)

26%
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CFGS

cursa/ha cursat CFGS (n=97)

26%

Granollers23% 19%

5%

Barcelona

22%

Mollet

Altres municipis
La Llagosta, Mataró,

La Garriga, Cardedeu, Parets,
Sant Celoni, Vic, Alella, Ripollet, 
L’Hospitalet, St Adrià del Besòs,

fora de Catalunya

Online
27%

On has cursat o estàs cursant el CFGS? 

Situació actual d’estudis i feina

Consecució del CFGS

Últims estudis 
realitzats

Sí, estic cursant 
aquests estudis

Sí, he iniciat aquests 
estudis però els vaig 
deixar sense acabar

18%

7%

No, però tinc pensat 
començar aquests 

estudis el proper curs

13%
Sí, he fet i 
completat 
aquests 
estudis

62%

Només estudia

26%

Estudia i treballa

71%

Només
treballa

28%

Ni estudia ni treballa

1% 1%

23%

52%

13%

8%

1%

2%

Cursant CFGM

Cursant CFGS

Acaba amb CFGS

Cursant grau universitari

Acaba amb grau universitari

Cursant màster/postgrau

Acaba amb màster/postgrau

A diferència dels CFGM, on hi havia dos

simbòlics cursos oferts al municipi, no hi ha

cap oferta de CFGS a Montornès. La majoria

han de marxar a Granollers, Mollet o

Barcelona. Hi ha una part petita però

interessant que ha decidit fer-lo online, una

opció que permet estalviar costos de transport.

La majoria dels qui cursen CFGS obtenen el

títol (62%), essent molt pocs qui el deixen

sense haver-lo superat (7%).

Si parlem d’èxit educatiu en l’assoliment del

nivell de grau superior en la formació

professional és perquè la pràctica totalitat dels

qui l’han cursat estan integrats tant en el

circuit educatiu com en el mercat de treball, i

observem casos testimonials que no estudiïn

ni treballin després d’haver cursat CFGS (1%).

Un fet que cal remarcar és que el grau

superior esdevé no sols un punt d’arribada per

a molts (52% dels qui l’han estudiat han

finalitzat la trajectòria educativa aquí), sinó

com una part del trajecte cap a la universitat

(21%). L’avantatge de triar el CFGS com a

porta d’accés a la universitat és el fet de poder

triar un grau universitari amb major seguretat,

havent ja conegut millor l’àmbit de

coneixement de què tracta, i evitant triar a

cegues des d’un batxillerat que a vegades

esdevé massa generalista per a determinats

perfils acadèmics.
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2%
2%
3%

10%
15%

26%

Professors que ja coneixia

Altres (parella)

Professionals de Joventut o Inserció laboral

Amics

Familiars (pares, germans...)

Publicitat o informació que vaig consultar o 
trobar-me directament per internet, 
fulletons, etc.

Va haver alguna persona que t’orientés o 
influís en la decisió de fer CFGS? 

Quina especialitat curses o has cursat de CFGS?

La manca d’oferta de CFGS al municipi fa que

el rol del professorat sigui secundari, ja que no

poden fer de pont entre un nivell educatiu i un

altre. Així doncs, aquells i aquelles que volen

estudiar un cicle formatiu de grau superior es

veuen abocats a haver de fer una cerca a

través d’Internet, de fires, fulletons informatius,

etc.

Alguns itineraris de grau superior poden ser un

trampolí cap a la universitat, particularment en

la família més cursada (serveis socioculturals),

que no apareix d’entre les més cursades a

CFGM ja que la majoria provenen de

Batxillerat, i és a través dels graus d’integració

social o educació infantil que aconsegueixen

tenir una major preparació abans d’entrar a la

universitat. Els itineraris que sí mostren una

continuïtat des dels CFGM són l’administració

i la informàtica. Com podem observar,

l’itinerari que en major mesura es queda a

CFGM i no passa a CFGS és el dels

transports i la mecànica, fortament

masculinitzat i que, en no continuar de grau

mitjà a grau superior, fa que la balança entre

homes i dones s’equilibri, per incompareixença

dels primers.

24%
Persones que em van atendre quan vaig anar a 
informar-me directament sobre aquesta formació

.

CFGS

cursa/ha cursat CFGS (n=97)

26%

1 2 3

Serveis socioculturals i a la 
comunitat

Administració i gestió Informàtica i comunicacions

Les 3 famílies 
professionals més 

cursades
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Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant

63%36%

Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

91% 9%

7%

Nascut/da a 
l’estranger

93%

Nascut/da a 
Espanya

33%Secundaris

Superiors

46%

Primaris o 
inferiors

22%

87%

Grau universitari

.

El resultat de la forta opció per la formació

professional i de la segregació entre itineraris

de formació professional i de batxillerat i

universitat genera que Montornès presenti

unes xifres d’accés al grau universitari

menors, i que el perfil d’estudiant universitari

sigui molt diferent a la mitjana de la població

jove del municipi.

El perfil social del grau universitari és un

segment dels qui han cursat batxillerat, encara

més restrictiu i amb característiques més

benestants: hi ha protagonisme de Montornès

Centre (16 punts per sobre de la mitjana), de

dones (17 punts per sobre) i de nascuts a

Espanya (10 punts per sobre).

L’efecte de la reproducció cultural és

contundent: accedeixen a la universitat

sobretot els fills i filles de pares amb estudis

secundaris (46%, 7 punts per sobre de la

mitjana) i superiors (22%, 7 punts per sobre) i

amb un suport familiar molt major (7 punts per

sobre). Només un 33% dels estudiants

universitaris de Montornès té pares amb

estudis primaris o inferiors (15 punts per sota

de la mitjana).

Així doncs, juntament amb el màster i

postgrau, el grau universitari és el nivell

educatiu que presenta barreres molt

destacables per a determinats col·lectius.

cursa/ha cursat grau universitari (n=91)

24%
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On has cursat o estàs cursant el grau universitari? 

Situació actual d’estudis i feina

Consecució del grau universitari

Últims estudis 
realitzats

7%Estranger

5%

UB

UPC

29%

26%

11%

11%

3%

3%

2%

UAB

UVic

UdG

Altres centres

Resta d’Espanya

2%UPF

Online
(UOC, UNED…)

Sí, he fet i 
completat 
aquests 
estudis

Sí, estic cursant 
aquests estudis

Sí, he iniciat aquests 
estudis però els vaig 
deixar sense acabar

38%

35%
8%

No, però tinc pensat 
començar aquests 

estudis el proper curs

10%

Només estudia

25%

Estudia i treballa

53%

Només
treballa

10%

Ni estudia ni treballa

3%
1%

3%

47%

26%

5%

16%

Cursant CFGS

Acaba amb CFGS

Cursant grau universitari

Acaba amb grau universitari

Cursant màster/postgrau

Acaba amb màster/postgrau

Grau universitari

L’accés a la universitat implica una major

probabilitat de tenir feina: només el 3% dels

qui tenen estudis universitaris ni estudia ni

treballa, en comparació amb el 29% dels qui

van abandonar l’ESO. Arribar als estudis

superiors implica comptar amb credencials

suficients com per accedir al mercat de treball

en condicions molt millors que els qui han

abandonat els estudis en nivells inferiors, de

manera que tenen millors recursos per

reintroduir-se a l’activitat laboral. Així mateix,

el percentatge d’abandó dels estudis

universitaris és baix (8%).

A Montornès, hi ha una proporció molt

important de persones que compatibilitzen els

estudis amb la feina (53%), sobretot amb

feines de mitja jornada o menys. Cal tenir en

compte que residir a Montornès i anar a la

universitat surt car, ja que les comunicacions

cap a la UB o la UAB (les universitats on hi

accedeixen més estudiants de Montornès) no

són fàcils: si es vol anar amb tren, s’ha de fer

transbord de bus al tren a Montmeló, de forma

que el cotxe pot esdevenir una opció raonable,

tot i que costosa.

Tenint en compte que a l’hora de fer

l’enquesta molts encara estaven cursant el

grau, sí podem identificar que hi ha una major

proporció dels qui acaben la seva trajectòria

educativa al grau universitari (26%) que els qui

avancen cap a un màster o postgrau (21%).

.

cursa/ha cursat grau universitari (n=91)

24%
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1%
3%
5%

10%
15%

41%

Grau universitari

Publicitat o informació que vaig consultar o 
trobar-me directament per internet, fulletons...

Professionals de Joventut o Inserció laboral

Altres (xerrades, saló de l’ensenyament…)

Amics

Professors que ja coneixia

Familiars (pares, germans...)

Va haver alguna persona que t’orientés o 
influís en la decisió de fer grau universitari? 

Quina especialitat curses o has cursat de grau universitari?

Tal com hem observat en el cas del

batxillerat, la influència familiar és

determinant a l’hora de decidir-se a

estudiar a la universitat. En alguns casos,

els entrevistats comenten que a la seva

família no es posava en dubte que

arribarien a la universitat.

Hi ha força diversitat de graus, els més

comuns formen part de l’àmbit

humanístico-social, com l’educació

primària, l’educació social, l’administració

d’empreses i el periodisme (a més a més,

amb un alt grau de feminització), i per la

banda científico-tecnològica, més

minoritària, l’enginyeria electrònica o

l’enginyeria industrial.

24%
Persones que em van atendre quan vaig anar a 
informar-me directament sobre aquesta formació

.

cursa/ha cursat grau universitari (n=91)

24%
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Nivell d’estudis dels pares
(mitjana de pare i mare)

Quina importància diries que ha tingut la teva família a 
l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis?

Molta/bastant

67%33%

Montornès 
Centre

Montornès 
Nord

100% 0%

14%

Nascut/da a 
l’estranger

86%

Nascut/da a 
Espanya

90%

26%
Secundaris

Superiors

45%

Primaris o 
inferiors

29%

6%

Màster/postgrau

.

El màster o postgrau és el nivell educatiu

que implica el major allargament de la

formació, fins als 24 o 25 anys. No

obstant, hi accedeixen joves que

procedeixen, la seva majoria, d’estrats

socials amb nivell educatiu molt més alt

que la mitjana de Montornès (el 29% dels

pares tenen estudis superiors, 14 punts

per sobre). La totalitat d’alumnes

enquestats que han accedit a màster o

postgrau resideixen a Montornès Centre.

En comparació amb el grau universitari,

s’accentua encara més la feminització en

aquest nivell d’estudis.

La reproducció cultural de pares a fills que

hem observat en els qui han estudiat grau

universitari es mostra amb més força

entre els qui han cursat màster o

postgrau: en aquest nivell educatiu, un

90% troben que la seva família ha tingut

molta o bastant importància, 10 punts per

sobre de la mitjana. Si ho comparem amb

el nivell educatiu més baix (els i les que

no acaben l’ESO), la diferència és de 17

punts en grau de suport de la família.

cursa/ha cursat màster/postgrau (n=21)
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24%

76%

Cursant màster/postgrau

Acaba amb màster/postgrau

Situació actual d’estudis i feina

Consecució del màster/postgrau

Últims estudis 
realitzats

52% 

29%

19%

Online

Estranger

Universitats
(UB, UAB UPC, 
URL, UVic)

On has cursat o estàs cursant el màster o postgrau? 

Només estudia

14%

Estudia i treballa

62%

Només
treballa

19%

Ni estudia ni treballa

5%

Sí, he fet i 
completat 
aquests 
estudis

Sí, estic cursant 
aquests estudis

19%

57%

No, però tinc pensat 
començar aquests 

estudis el proper curs

24%

6%

Màster/postgrau

.

cursa/ha cursat màster/postgrau (n=21)

Degut a què l’enquesta es va portar a

terme al juliol i que tenim pocs casos de

persones que accedeixen al màster i

postgrau, una part important d’aquests

encara han de començar el curs.

La compatibilitat entre estudi i treball, tal

com hem vist entre els qui han estudiat

grau universitari, és molt elevada (62%).

Tot i que la meitat estudien el postgrau o

màster a la universitat (52%), l’altra meitat

decideix fer-ho online (una opció que

convenç als qui volen cursar un màster

però ja tenen feina) o fins i tot a

l’estranger.
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5%
5%

10%
14%
24%
38%

6%

Màster/postgrau

cursa/ha cursat màster/postgrau (n=21)

Familiars

Publicitat o informació que vaig consultar o 
trobar-me directament per internet, fulletons...

Altres (empresa…)

Amics

Professors que ja coneixia

Persones que em van atendre quan vaig anar 
a informar-me directament sobre aquesta 
formació

Va haver alguna persona que t’orientés o 
influís en la decisió de fer màster o postgrau? 

Quina especialitat curses o has cursat de màster o postgrau?

El rol orientador dels màsters i postgraus

és molt diferent de la resta de nivells

educatius. Mentre que a batxillerat i grau

universitari la família és l’element clau, al

cicle formatiu de grau mitjà són els

professors, i al de grau superior és la

informació trobada a internet o en

fulletons, les persones que cursen o han

cursat màsters i postgraus són en gran

part ateses per personal informador, per

exemple, a fires o a la mateixa universitat.

Hi ha una diversitat prou àmplia

d’especialitats de màsters i postgraus,

sense cap predomini clar d’una branca

concreta, més enllà d’un lleuger predomini

de ciències de la salut (farmacologia,

urgències hospitalàries).
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Les trajectòries educatives dels nois i noies de 16-17 anys,

malgrat que són un punt de partida per molts, també ens

indiquen quants no obtenen el títol de l’ESO i han de buscar

alternatives, i al mateix temps quants es queden en el camí i

no avancen cap a l’educació postobligatòria.

Montornès és un municipi amb una taxa de graduació

lleugerament més baixa que a la resta de Catalunya (3 punts

per sota). Així doncs, hi ha una proporció de fracàs escolar

lleugerament major, i podem observar que afecta a un 13%

dels nois i noies de 16-17 anys. No obstant, una mica més de

la meitat passen a fer un programa de formació inicial (PFI) o

de transició al treball (PTT), que els pot permetre reintroduir-

los en el sistema educatiu. Només un 5% deixa d’estudiar als

17 anys, el que ens indica que l’oferta de PTT al municipi està

consolidant-se i donant bons resultats, sobretot si els

comparem amb les franges d’edat més altes, on els resultats

han sigut més discrets.

Una mica més de la meitat dels joves d’entre 16 i 17 anys de

Montornès decideixen fer batxillerat, en una proporció

semblant tant per la banda dels qui graduen l’ESO com qui

certifiquen. El cicle formatiu de grau mitjà queda doncs com

una segona opció, optada per un 19% dels joves de 16 a 17

anys. Es tracta del segment d’edat que més es decideix pel

batxillerat en sortir de l’ESO, i que menys opta pel cicle

formatiu de grau mig (CFGM), ja sigui per una major voluntat

d‘arribar a la universitat, o per la consolidació de la via del

Batxillerat per a fer CFGS en comptes de passar pel CFGM.

Trajectòria educativa dels joves 
de 16-17 anys

Els nombres són percentatges sobre el total de 16-17 anys
Gradua ESO

Catalunya

2017-18

88%
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Els nombres són percentatges sobre el total de 18-21 anys

A la franja de 18-21 anys, en acabar l’ESO, el 50% van

passar a batxillerat, un 25% a cicle de grau mig, i un 11% a

PFI/PTT. No obstant, la destinació final de la majoria dels

joves d’aquesta franja d’edat és la formació professional

(46%): 24% a CFGM i 22% a CFGS.

Un 30% acaba a la universitat, formats per un 26% procedent

de batxillerat i un 4% de CFGS. Això ens mostra dos fets. El

primer, que només la meitat dels qui han cursat batxillerat

(50%) acaben anant a la universitat (26%), mentre que un

14% va cap al cicle formatiu de grau superior (CFGS). El

segon, que hi ha un incipient accés a la universitat a través de

fer batxillerat i CFGS (u de cada sis). És una tendència que

no podem observar directament en aquesta franja d’edat

perquè molts encara no han acabat de cursar el cicle, però

que observem més acusadament en les edats més grans.

Pel que fa als que cursen o han cursat un CFGM (24%)

deixant a part l’11% que l’estan cursant actualment, veiem

que hi ha més persones que decideixen acabar els seus

estudis en aquest nivell (13%), mentre que sols un 9% del

total passa al CFGS.

El fracàs escolar (15%) té als 18-21 anys la seva major

incidència. No obstant, com hem vist en les edats de 16-17

anys, la ‘taxa de recuperació’ cap al sistema educatiu dels qui

van deixar l’ESO és d’un 50%, dels quals la meitat es queda

només amb el PTT o PFI, i una altra meitat aconsegueix

entrar de nou al sistema a través de la formació professional.

Es tracta d’una xifra que ha augmentat molt en comparació

amb les generacions anteriors, el que denota un efecte positiu

de l’existència de cursos de PTT al municipi.

Trajectòria educativa dels joves 
de 18-21 anys
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Els nombres són percentatges sobre el total de 22-24 anys

A la franja de 22-24 anys, hi trobem una bossa de joves que,

en una proporció molt més alta que la resta, van optar en la

seva majoria per fer la via completa de formació professional

(CFGM+CFGS). Cal tenir en compte que és la generació més

impactada per la crisi, acabant l’escolarització obligatòria

entre 2011 i 2013. Quasi la meitat de les persones d’aquesta

edat han passat per una aula de CFGM. No obstant, trobem

un abandó posterior molt alt, un 25% del total dels joves de

22-24 anys van acabar els estudis amb un CFGM.

Del total d’universitaris (28%), només el 18% dels enquestats

va realitzar la via directa de batxillerat a la universitat, i el 10%

restant ho van fer a través d’un CFGS. Dels estudiants de

batxillerat d’aquella generació, la meitat van anar a universitat,

i l’altra meitat va passar a fer un CFGS. Pel que fa als qui van

acabar la universitat, la meitat van cursar un màster o

postgrau, i l’altra meitat no.

De totes les petites generacions estudiades, aquesta és la

que menys fracàs escolar presenta (10%), i amb un

percentatge menor dels qui no cursen cap curs després de

l’ESO (11%). La meitat dels qui van abandonar l’escola van

entrar a un PTT, però la proporció d’alumnes ‘recuperats’ és

molt baixa. Veiem que la reentrada al sistema via CFGM no

només es via PFI/PTT sinó que es fa també directament des

de la categoria “Altres” o “No aprova” (prova d’accés a

CFGM).

Trajectòria educativa dels joves 
de 22-24 anys
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Els nombres són percentatges sobre el total de 25-29 anys

Dels i les joves d’entre 25 i 29 anys, van arribar a la

universitat un 33%, mentre que un 41% va fer formació

professional.

Pel que fa als qui van cursar estudis universitaris (33%), es

reparteixen entre el 23% que hi van arribar directament des

del batxillerat i el 10% a través del CFGS. Aquests últims es

parteixen entre procedents de batxillerat (6%) i CFGM (4%).

Així doncs, podem observar una lleugera tendència entre

aquesta franja d’edat i l’anterior de 22-24 anys: els qui fan la

via batxillerat-CFGS per arribar a la universitat passa del 6%

al 10% del total d’una petita generació a la següent.

Pel que fa als qui van cursar fins a formació professional

(41%), cal dir que hi ha un filtre important entre el grau mitjà i

el grau superior: poc més de la meitat dels qui acaben un grau

mitjà passen al grau superior.

Hi ha un 15% d’abandonament escolar prematur i són un 16%

els qui no segueixen estudiant després de l’ESO. No arriba a

la meitat els qui passen a fer PTT o PFI, i la majoria no

retornen al sistema educatiu. Com hem comentat, veiem com

això ja no passa en les franges més joves de l’enquesta,

intuint una tendència a que els programes de PFI o PTT són

cada cop més efectius a Montornès.

Trajectòria educativa dels joves 
de 25-29 anys

35



L’abandonament escolar prematur (població de 18-24

anys que no ha obtingut el graduat d’ESO i que no han

cursat cap estudi en les quatre setmanes anteriors)

s’ha reduït ostensiblement en els últims anys. L’informe

Indicadores comentados sobre el estado del sistema

educativo español (2019) de les fundacions Ramón

Areces i Sociedad y Educación apunta algunes

possibles causes, com ara que ha augmentat la

possibilitat de trobar feina perquè la situació econòmica

ha millorat i el mercat de treball torna a demandar

feines de baix nivell educatiu, però això no ha suposat

una fugida de les aules. A Montornès s’ofereixen

programes educatius de transició al treball d’aquest

perfil (hostaleria i fabricació mecànica-soldadura).

Gràcies a la seva existència, com hem observat en els

gràfics de trajectòries educatives, en els darrers anys

cada cop més dels qui abandonen l’ESO es pugen al

carro dels PFI o els PTT, que permeten fer de trampolí

o bé cap al mercat de treball amb una preparació

mínima, o bé cap a la permanència al sistema educatiu

mitjançant un CFGM. És per això que Montornès se

situa per sota de la mitjana de Catalunya en

abandonament escolar prematur, sense oblidar que un

13,6% és una xifra que encara està per sobre de

l’objectiu del 10%.

Indicadors educatius

Catalunya
Montornès 

(2019)
Abandonament escolar prematur (2019) 17,7% 13,6%
Escolarització PFI/PTT 16-17 anys (2016) 5,2% 12,9%
Escolarització Batxillerat 16-19 anys (2015) 31,4% 27,3%
Escolarització CFGM 16-19 anys (2015) 14,2% 16,7%
Escolarització universitat 22 anys (2014) 32,1% 26,1%
Participació en formació de la població 25-64 anys (2018) 8,8% 8,2%*
Participació en formació de la població 16-24 anys (2016) 65,1% 52,3%
Població 20-24 anys amb estudis post-obligatoris (2018) 75,1% 67,9%

Font: Albaigés B i Ferrer-Esteban G. (2016). L’estat de l’Educació a Catalunya: Anuari 2016: Indicadors sobre l’èxit educatiu a Catalunya. 

Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Albaigés B i Pedrós F. (2017). L’estat de l’educación a Catalunya: Balanç de la crisi i agenda política per a un cicle de recuperació econòmica. 

Anuari 2016. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

*Calculat en base a la població 25-29 anys
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Si bé Montornès es manté en unes xifres acceptables

pel que fa als qui abandonen l’ESO, no succeeix el

mateix amb els qui l’acaben però no continuen

estudiant. Com es pot observar als gràfics d’itineraris

educatius, hi ha un 6-8% perenne dels i les joves de

Montornès que obtenen el graduat d’ESO i no estudien

res més. Caldria sumar-hi aquells i aquelles qui van

començar i no van acabar estudis després de l’ESO.

Així doncs, Montornès es troba per sota de la mitjana

catalana de població de 20-24 anys amb estudis

postobligatoris. A més, els itineraris són prou més curts

(sobretot perquè la meitat o més dels qui fan CFGM no

passen a CFGS, o fan itineraris curts de CFGM-CFGS

d’1 any cadascun). Així doncs, la participació en

formació de la població de 16-24 anys a Montornès és

prou més baixa.

Tal com es comentava a les fitxes de cada nivell, hi ha

una menor escolarització de Batxillerat, i una major

escolarització de CFGM, en comparació amb el conjunt

de Catalunya. Montornès, doncs, té una forta tria de

formació professional.

La participació dels i les majors de 25 anys de

Montornès a la formació és semblant que a Catalunya

(tenint en compte que l’hem hagut de calcular amb les

edats de 25-29 anys, en comparació amb 25-64 de

l’indicador de referència, però en tot cas podem intuir

que està dins la mitjana i no hi ha diferències. Així

doncs, molts joves que van tancar la seva trajectòria

educativa abans dels 25 anys tornen a llançar-la, ja que

existeix una oferta prou àmplia, tant de l’escola d’adults

com de l’oficina OPEC.

Indicadors educatius

Indicadors educatius Catalunya
Montornès 

(2019)
Abandonament escolar prematur (2019) 17,7% 13,6%
Escolarització PFI/PTT 16-17 anys (2016) 5,2% 12,9%
Escolarització Batxillerat 16-19 anys (2015) 31,4% 27,3%
Escolarització CFGM 16-19 anys (2015) 14,2% 16,7%
Escolarització universitat 22 anys (2014) 32,1% 26,1%
Participació en formació de la població 25-64 anys (2018) 8,8% 8,2%*
Participació en formació de la població 16-24 anys (2016) 65,1% 52,3%
Població 20-24 anys amb estudis post-obligatoris (2018) 75,1% 67,9%

Font: Albaigés B i Ferrer-Esteban G. (2016). L’estat de l’Educació a Catalunya: Anuari 2016: Indicadors sobre l’èxit educatiu a Catalunya. 

Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Albaigés B i Pedrós F. (2017). L’estat de l’educación a Catalunya: Balanç de la crisi i agenda política per a un cicle de recuperació econòmica. 

Anuari 2016. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

*Calculat en base a la població 25-29 anys
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18% moda (valor més freqüent dels joves
que estudien)

Temps dedicat a estudiar

Però no només es tracta d’una qüestió de disponibilitat de temps. La

quantitat d’hores dedicada a l’estudi ens permet identificar també una

qüestió de classe social. De nou, la reproducció cultural es mostra en tant

que els fills i filles de famílies amb estudis universitaris dediquen més

hores que la resta a estudiar.

Tenint en compte que el 44% dels qui han contestat l’enquesta ja han

acabat la seva etapa formativa i no dediquen temps a estudiar, la mitjana

baixa a 15,5 hores setmanals d’estudi. Si prenem com a referència aquells

joves que sí estudien, la mitjana es troba en 27,6 hores setmanals, però el

punt més àlgid que acumula un major percentatge es troba entre les 35 i

les 40 hores setmanals d’estudi (18% sobre el total).

Els qui dediquen més temps a estudiar són les franges més joves (16-17

anys), que s’han incorporat en menor mesura al mercat de treball, ja que a

Montornès és molt comú la combinació d’estudis i feina per part de la

majoria de joves que realitzen estudis postobligatoris com CFGS o

universitat.
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Qui dedica més 

hores a estudiar?

Estudiar

(hores en el centre educatiu + 

hores de d'estudi a casa)
hores a la setmana

15,5

Dona 15,7

Home 15,2

16-17 anys 33,0

18-24 anys 17,1

25+ anys 5,9

Montornès Centre 16,1

Montornès Nord 13,6

Primaris o inferior 12,0

Secundaris 18,4

Superiors 20,8

Primaris o inferior 11,2

Secundaris 17,2

Superiors 23,8

Nascut/s a Espanya 15,8

Nascuts a l`estranger 13,4

Nascut/da a Espanya 16,5

Nascut/da a l`estranger 10,3

A càrrec d'altres persones 20,9

Sí, pago lloguer 3,1

Sí, sí pago propietat 5,2

No emancipat/da 19,6

Emancipat/da sense fills 5,8

Emancipat/da amb fills 1,5

Menys de 5 anys 11,4

Més de 5 anys (no sempre) 11,3

Sempre 19,0

Ocupat a temps complet 6,2

Ocupat a temps parcial o esporàdic 21,9

Aturat o inactiu 23,9

Només estudia 30,5

Estudia i treballa 19,6

Només treballa 1,1

Ni estudia ni treballa 2,9

Sense ESO 5,3

Només ESO 5,9

PFI/PTT 10,7

Batxillerat 26,5

CFGM 12,6

CFGS 15,2

Universitat 19,2

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?
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El perfil d’estudiants que més 

hores destinen a estudiar 

correspon a: 

Nois i noies d’entre 16-17 anys, 

que fan batxillerat, no treballen, 

no estan emancipats i llurs 

pares tenen estudis superiors o 

secundaris. 



Qui més opina que li hauria agradat fer algun tipus

d’estudi són sobretot els i les joves en situació de

vulnerabilitat educativa (han estudiat PTT/PFI o CFGM,

famílies sense estudis i residents de Montornès Nord) o

bé els joves que ja tenen ‘la vida muntada’ (emancipats

amb càrregues familiars, ocupats a temps complet).

La principal raó per no haver estudiat més es correspon

amb la manca de recursos econòmics i en segon terme

amb no haver arribat a les notes de tall exigides, la qual

cosa ens remet indirectament a la disponibilitat de

places que fa que una nota de tall sigui més o menys

exigent.

Observem també una demanda d’accés a estudis

especialitzats (CFGM d’esport, mecànica,

perruqueria...). L’accés a estudis superiors (universitat)

o a especialitzacions com el batxillerat artístic és també

compartida entre els joves ja emancipats i assentats.

De fet, es posa en evidència que hi ha una certa

demanda de batxillerat artístic no coberta.

Una mirada al passat

Nota de tall

12%

7%

5%

4%Llunyania

Treballava

Manca de recursos
econòmics

Per què no has pogut?

Hi ha algun estudi que has volgut fer i no has pogut?

57%43%
SíNo

Hi ha algun estudi que has volgut 
fer i no has pogut?

3%No hi havia places
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Qui volia fer algun 

estudi i no ha pogut?

Sí, hi ha algun estudi que han 

volgut fer i no han pogut

43%

Dona 45%

Home 40%

16-17 anys 25%

18-24 anys 46%

25+ anys 46%

Montornès Centre 41%

Montornès Nord 48%

Primaris o inferior 48%

Secundaris 33%

Superiors 38%

Primaris o inferior 48%

Secundaris 37%

Superiors 35%

Nascut/s a Espanya 40%

Nascuts a l`estranger 51%

Nascut/da a Espanya 40%

Nascut/da a l`estranger 53%

A càrrec d'altres persones 36%

Sí, pago lloguer 58%
Sí, sí pago propietat 63%

No emancipat/da 38%

Emancipat/da sense fills 51%

Emancipat/da amb fills 66%

Menys de 5 anys 37%

Més de 5 anys (no sempre) 55%

Sempre 38%

Ocupat a temps complet 50%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 46%

Aturat o inactiu 33%

Només estudia 27%

Estudia i treballa 44%

Només treballa 55%

Ni estudia ni treballa 45%

Sense ESO 35%

Només ESO 30%

PFI/PTT 57%

Batxillerat 36%

CFGM 53%

CFGS 47%

Universitat 35%

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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El ‘prototip’ de jove que voldria 

haver estudiat quelcom més del 

que ha acabat estudiant es 

correspon amb un jove major 

d’edat, resident a Montornès 

Nord, nascut a l’estranger o 

d’origen immigrant, emancipat i 

per tant amb càrregues 

d’habitatge, que actualment 

treballa i que només va assolir 

estudis bàsics o professional de 

primer cicle. 



Si preguntem als i les joves què voldrien estudiar en un

futur, obtenim la voluntat d’allargar els seus estudis.

Observem que els més grans (25-29 anys) tenen

menor voluntat que els més joves. No obstant, és

interessant que un 62% dels majors de 25 anys voldrien

retornar a estudiar en algun moment (sobretot màsters

o algun estudi puntual), es tracta d’una xifra prou alta.

Els nivells educatius que tenen més voluntat de seguir

són el batxillerat i CFGM, mentre que a PTT mostren

menys ganes d’estudiar quelcom més. Com hem vist, la

continuïtat de CFGM a CFGS no es dona en quasi la

meitat dels casos. Al núvol inferior, podem observar

que els estudis mencionats són els CFGS que més

voldrien realitzar si continuessin.

Una mirada al futur

Hi ha algun estudi que t’agradaria fer en el futur? Quin?

73% 27%
Sí No

Hi ha algun estudi que t’agradaria fer en el 
futur? 
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Qui voldria estudiar 

quelcom en el futur?

Sí, hi ha algun estudi que els hi 

agradaria fer en el futur

73%

Dona 76%

Home 69%

16-17 anys 84%

18-24 anys 77%

25+ anys 62%

Montornès Centre 73%

Montornès Nord 70%

Primaris o inferior 69%

Secundaris 76%

Superiors 69%

Primaris o inferior 70%

Secundaris 72%

Superiors 77%

Nascut/s a Espanya 71%

Nascuts a l`estranger 79%

Nascut/da a Espanya 71%

Nascut/da a l`estranger 80%

A càrrec d'altres persones 74%

Sí, pago lloguer 79%

Sí, sí pago propietat 58%

No emancipat/da 74%

Emancipat/da sense fills 66%

Emancipat/da amb fills 72%

Menys de 5 anys 75%

Més de 5 anys (no sempre) 78%

Sempre 69%

Ocupat a temps complet 66%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 76%

Aturat o inactiu 80%

Només estudia 79%

Estudia i treballa 70%

Només treballa 70%

Ni estudia ni treballa 71%

Sense ESO 74%

Només ESO 75%

PFI/PTT 61%

Batxillerat 84%

CFGM 68%

CFGS 78%

Universitat 68%

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement
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El ‘prototip’ de jove que té 

intenció de continuar amb els 

seus estudis en el futur es 

correspon amb una dona menor 

de 20 anys, que actualment 

estudia batxillerat o cicle 

formatiu de grau superior i que 

actualment no treballa. Hi ha 

una lleugera sobrerepresentació

d’alumnat d’origen immigrant, 

que potser indica una 

accentuada voluntat d’estudiar 

entre aquells joves d’origen 

estranger que han arribat a 

batxillerat o cicle superior.



24%

3%

Fer activitats relacionades amb l’educació o

formació com ara idiomes, informàtica o música

també són formes d’allargar la trajectòria

educativa. No obstant, veiem que no arriben a un

terç de la mostra aquelles i aquells que realitzen o

han realitzat recentment (el darrer curs) algun

d’aquests cursos. Particularment, són les franges

d’edat més grans qui menys fan formació

complementària, així com les persones que ja

treballen, de forma que no s’estaria desenvolupant

del tot un hàbit de formació al llarg de la vida.

El curs més comú són els idiomes –la informàtica,

la música i altres són excepcionals. Veiem que hi

ha un biaix de classe social en la decisió de fer un

curs de formació complementària: són aquells qui

tenen pares i mares amb estudis primaris o

inferiors els qui en menor mesura els realitzen, així

com aquells qui es troben en major vulnerabilitat

educativa (no haver acabat l’ESO, no estudiar

després de l’ESO, no estudiar ni treballar).

Relacionada amb aquest biaix està una variable

que també condiciona la tria d’un curs d’idiomes,

informàtica o música: la importància que se li

atorga a seguir estudiant al llarg de la vida

(correlacionada amb el factor de classe).

Observem com la voluntat de formar-se al llarg de

la vida funciona sota la lògica dels capitals

acumulatius: qui més en té, més en vol i més en fa.

I al contrari amb qui menys en té.

Idiomes

Altres

Música

Informàtica

Formació 
complementària

Cap

69%

3%

3%

31%

Algun

Fas actualment o has fet durant aquest curs altres activitats relacionades amb la teva educació o formació?
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Qui no fa cap altra 

activitat relacionada 

amb l’educació o la 

formació?

No fa cap altra activitat 

formativa

69%

Dona 67%

Home 71%

16-17 anys 53%

18-24 anys 71%

25+ anys 73%

Montornès Centre 67%

Montornès Nord 73%

Primaris o inferior 75%

Secundaris 63%

Superiors 57%

Primaris o inferior 77%

Secundaris 65%

Superiors 53%

Nascut/s a Espanya 69%

Nascuts a l`estranger 68%

Nascut/da a Espanya 69%

Nascut/da a l`estranger 68%

A càrrec d'altres persones 66%

Sí, pago lloguer 76%

Sí, sí pago propietat 87%

No emancipat/da 68%

Emancipat/da sense fills 63%

Emancipat/da amb fills 94%

Menys de 5 anys 74%

Més de 5 anys (no sempre) 79%

Sempre 62%

Ocupat a temps complet 74%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 54%

Aturat o inactiu 70%

Només estudia 63%

Estudia i treballa 52%

Només treballa 85%

Ni estudia ni treballa 90%

Sense ESO 87%

Només ESO 88%

PFI/PTT 78%

Batxillerat 53%

CFGM 82%

CFGS 71%

Universitat 51%

1-5 (Gens/Poca) 80%

6-8 (Regular/Bastant) 71%

9-10 (Molta) 67%

Importància 

de seguir fent 

formació al 

llarg de la 

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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El ‘prototip’ de jove que no fa 

cap altra activitat formativa 

complementària (idiomes, 

informàtica, música...) es 

correspon amb un jove major de 

25 anys, emancipat i amb 

càrregues familiars, que es va 

quedar amb estudis bàsics o 

secundaris de primer cicle, i que 

donen una importància 

relativament més baixa a la 

formació al llarg de la vida. 



Actituds en relació
a l’educació

• Importància d’estudiar després

de l’ESO

• Utilitat percebuda d’estudiar

després de l’ESO

3

46



Gens Molta

8,85

Importància d’estudiar després de l’ESO

Del 1 al 10, quina importància dones a seguir fent formació al llarg de la teva vida, després de l’ESO?

8,4 9,1
Joves que no han acabat 
l’ESO, només tenen l’ESO 

o han fet un PTT

Joves que creuen que 
han rebut “molt” suport 
familiar en els estudis 

±1,7

També podem intuir una qüestió de classe social rere la importància

d’estudiar estudis postobligatoris. Malgrat que no hi hagi diferències

significatives, sí podem observar una certa tendència que indica que els

fills i filles de mares, però sobretot de pares, que tenen nivells d’estudi

superior tendeixen a valorar més la importància d’estudiar després de

l’ESO.

La importància que els i les joves de Montornès atorguen a estudiar

després de l’ESO és molt alta, amb una puntuació mitjana de 8,85 (amb

una desviació típica de ±1,7). El valor dels estudis es un marc mental

compartit per tots els joves enquestats.

No obstant, podem identificar algunes diferències significatives. Els i les

joves que han abandonat els estudis a les primeres etapes li donen

relativament menys importància a estudiar (no sabem si com a causa o

com a conseqüència).

La importància percebuda que atorguen els pares i mares envers els

estudis dels fills i filles és clau: si els pares i mares ho veuen com a

quelcom “molt” important, els fills i filles acaben per donar-li la mateixa

importància.
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Qui atorga més 

importància a 

estudiar després de 

l’ESO?  

De l'1 al 10, quina importància 

dones a seguir fent formació al 

llarg de la teva vida, després de 

l’ESO? 

8,85

Dona 9,05

Home 8,67

16-17 anys 8,80

18-24 anys 8,89

25+ anys 8,82

Montornès Centre 8,91

Montornès Nord 8,65

Primaris o inferior 8,73

Secundaris 8,84

Superiors 9,29

Primaris o inferior 8,72

Secundaris 9,03

Superiors 8,82

Nascut/s a Espanya 8,91

Nascuts a l`estranger 8,57

Nascut/da a Espanya 8,90

Nascut/da a l`estranger 8,59

A càrrec d'altres persones 8,82

Sí, pago lloguer 8,90

Sí, sí pago propietat 9,27

No emancipat/da 8,82

Emancipat/da sense fills 8,98

Emancipat/da amb fills 8,80

Menys de 5 anys 8,55

Més de 5 anys (no sempre) 9,02

Sempre 8,85

Ocupat a temps complet 8,84

Ocupat a temps parcial o esporàdic 8,88

Aturat o inactiu 8,85

Només estudia 8,86

Estudia i treballa 9,17

Només treballa 8,56

Ni estudia ni treballa 8,76

Sense ESO 8,05

Només ESO 8,31

PFI/PTT 8,33

Batxillerat 8,70

CFGM 8,68

CFGS 9,20

Universitat 9,22

Gens 7,93

Poca 8,36

Regular 8,71

Bastant 8,74

Molta 9,08

Importància 

de la família a 

l’hora de 

motivar o 

ajudar en els 

teus estudis

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement
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El ‘prototip’ de jove que dona 

molta importància a formar-se al 

llarg de la vida correspon a una 

noia, que actualment estudia i 

treball, en molts casos ja 

emancipada, que ha assolit 

estudis superiors, llurs pares 

tenen estudis superiors i han 

compartit amb ella el valor de la 

formació.



Per a trobar una 
millor feina

Per poder 
desenvolupar els 
meus interessos 
i habilitats

Per poder-me 
defensar millor a 
la vida

Per conèixer a 
més persones, 
aprendre a 
relacionar-me

No serviran 
per a res

Hi ha un cert consens en què la principal utilitat que té

estudiar més enllà de l’etapa obligatòria és trobar una

millor feina. Aquesta dada és en part positiva ja què

demostra que aquest missatge ha calat i s’ha fet

comprendre, de forma que esdevingui un mur de

contenció davant els cants de sirena de guanyar diners de

forma fàcil entrant al món laboral amb 16 anys.

Tanmateix, la dada indica al mateix temps una feblesa, i

es que el valor de la formació continua sent una variable

depenent de la seva utilitat en el mercat laboral, sense

que se li doni un valor en sí mateixa, que vagi més enllà

de lo laboral o que, fins i tot, s'entengui com quelcom

capaç de transformar el mercat laboral (via, per exemple,

l’emprenedoria).

Trobar una millor feina és una utilitat percebuda per part

de bona part de la joventut enquestada, però

particularment és una percepció masculina, i el principal

motiu dels qui cursen o han cursat PFI/PTT.

Desenvolupar interessos i habilitats (funció expressiva), en

canvi, és una percepció més aviat femenina, i pròpia dels

nivells educatius més alts (CFGS i universitat), així com

del perfil de 25 i més anys (ocupat a temps complet,

pagant un habitatge en propietat).

Qui menys percep la utilitat de desenvolupar interessos i

habilitats són les dones estrangeres, aturades o inactives,

que prefereixen la utilitat de “defensar-me millor a la vida”.

D’alguna manera, el valor que es dona a la formació

reflecteix les condicions materials de vida de les persones,

anant des d’una escala de cobertura de necessitats

bàsiques i obtenció de recursos a una funció de realització

personal.

Utilitat d’estudiar després de 
l’ESO

71%
50%

39%

1%

5%

Per gaudir i 
divertir-me

6%
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Quines raons per 

seguir estudiant són 

més importants per 

a determinats 

perfils?  

Per a trobar una millor feina
Per poder desenvolupar els 

meus interessos i habilitats

Per poder-me defensar millor a 

la vida

71% 50% 39%

Dona 67% 59% 45%

Home 75% 41% 34%

16-17 anys 77% 40% 40%

18-24 anys 69% 50% 39%

25+ anys 71% 54% 40%

Montornès Centre 70% 53% 38%

Montornès Nord 73% 40% 44%

Primaris o inferior 70% 53% 32%

Secundaris 68% 49% 50%

Superiors 67% 52% 35%

Primaris o inferior 67% 50% 37%

Secundaris 75% 49% 46%

Superiors 68% 55% 33%

Nascut/s a Espanya 72% 55% 37%

Nascuts a l`estranger 67% 28% 47%

Nascut/da a Espanya 71% 53% 37%

Nascut/da a l`estranger 70% 32% 50%

A càrrec d'altres persones 76% 50% 36%

Sí, pago lloguer 64% 50% 46%

Sí, sí pago propietat 47% 61% 50%

No emancipat/da 75% 51% 35%

Emancipat/da sense fills 60% 48% 45%

Emancipat/da amb fills 58% 50% 53%

Menys de 5 anys 65% 48% 45%

Més de 5 anys (no sempre) 73% 43% 42%

Sempre 72% 54% 36%

Ocupat a temps complet 69% 55% 35%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 71% 53% 32%

Aturat o inactiu 73% 41% 48%

Només estudia 73% 47% 44%

Estudia i treballa 73% 54% 33%

Només treballa 67% 54% 34%

Ni estudia ni treballa 71% 32% 61%

Sense ESO 78% 39% 25%

Només ESO 83% 29% 38%

PFI/PTT 83% 39% 39%

Batxillerat 63% 53% 56%

CFGM 67% 44% 36%

CFGS 62% 59% 43%

Universitat 77% 57% 34%

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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Suport de l’entorn

• Suport familiar

• Suport dels serveis públics

4

51



Molta

±1,1

4,18

Gens

Quina importància diries que ha tingut la teva família a l’hora de motivar-te o ajudar-te en els teus estudis? 

Suport familiar

El suport familiar és una peça cabdal per tal que els i les joves estiguin

motivats per estudiar, comprenguin la importància d’assolir una

preparació acadèmica adequada i generin un projecte propi. La manca

de suport familiar acostuma a anar acompanyada de major

desorientació, una carència que han de suplir els serveis públics

mitjançant recursos d’orientació.

En general, el suport mitjà per part de les famílies a l’hora de motivar o

ajudar els i les joves en els seus estudis és molt elevat (4,18, amb una

desviació típica de ±1,1).

Observem diferències significatives pel que fa al nivell educatiu de la

mare (i la mateixa tendència en el del pare, sense ser significatiu): són

els fills i filles de mares i pares amb estudis superiors qui senten que per

la seva família ha sigut molt important motivar-los amb els estudis.

Es tracta d’una relació causal ja indicada pels sociòlegs de l’educació (com

Pierre Bourdieu a La distinció), que identifiquen que certes classes mitjanes

que no es caracteritzen pel capital econòmic sinó pel cultural s’esforcen

especialment per aconseguir que els fills i filles assoleixin estudis superiors

com una forma d’herència del capital cultural i de compleció d’un procés de

mobilitat social. L’ajuda i la motivació són una estratègia clau en aquesta fi.

També les famílies que tenen un alt interès en la promoció social dels fills i

filles donen un major suport, com es el cas de moltes famílies d’origen

estranger.

En l’extrem contrari, observem els efectes de la manca de suport familiar:

són els qui han abandonat l’ESO els qui menys consideren que la seva

família no ha donat importància a motivar-los o ajudar-los. És per aquest

perfil social que és cabdal la intervenció dels serveis públics, com ara el

PIDCES, els educadors i educadores del Departament de Joventut, o els

serveis d’orientació laboral de l’OPEC.

3,8 4,5
No han acabat l’ESO Fills/es de mares 

amb estudis 
superiors

52



Qui té més suport de 

la família per 

motivar-lo en els 

estudis?

Quina importància diries que ha 

tingut la teva família a l’hora de 

motivar-te o ajudar-te en els 

teus estudis? 

4,18

Dona 4,32

Home 4,05

16-17 anys 4,30

18-24 anys 4,17

25+ anys 4,15

Montornès Centre 4,23

Montornès Nord 4,01

Primaris o inferior 4,12

Secundaris 4,21

Superiors 4,32

Primaris o inferior 4,00

Secundaris 4,24

Superiors 4,50

Nascut/s a Espanya 4,14

Nascuts a l`estranger 4,40

Nascut/da a Espanya 4,14

Nascut/da a l`estranger 4,36

A càrrec d'altres persones 4,21

Sí, pago lloguer 4,17

Sí, sí pago propietat 4,11

No emancipat/da 4,19

Emancipat/da sense fills 4,03

Emancipat/da amb fills 4,37

Menys de 5 anys 4,25

Més de 5 anys (no sempre) 4,26

Sempre 4,12

Ocupat a temps complet 4,09

Ocupat a temps parcial o esporàdic 4,30

Aturat o inactiu 4,24

Només estudia 4,17

Estudia i treballa 4,27

Només treballa 4,07

Ni estudia ni treballa 4,30

Sense ESO 3,84

Només ESO 4,43

PFI/PTT 4,22

Batxillerat 4,25

CFGM 4,08

CFGS 4,16

Universitat 4,29

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe
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Els joves que més motivació 

familiar han rebut envers els 

estudis son aquells llur mare té 

estudis superiors. Destaquen 

també els joves d’origen 

estranger.



30%

16%

14%

7%

48%

Molt 

malament

4,26

El suport d’orientació acadèmica i laboral des dels serveis

públics és clau per contrarestar les desigualtats de suport

i orientació que hem identificat en la pàgina anterior.

El servei amb qui més ha estat en contacte els i les joves

de Montornès són les tutories d’orientació als instituts. Es

tracta d’un servei on s’observen també desigualtats en

l’accés: els qui tenen pares amb estudis superiors son qui

més hi accedeixen, sobretot per acabar fent batxillerat. En

canvi, els col·lectius més desafavorits i que serien qui

més necessita les tutories hi accedeixen molt menys

(Montornès Nord i els qui no estudien ni treballen), i a més

fan una valoració més negativa. És possible que la

situació hagi canviat en els darrers anys, ja que

l’accés a les tutories ha crescut molt en els darrers

anys (generació 16-17 anys).

Els serveis de l’ajuntament (departament de Joventut i

Endavant Jove), tot i que són menys concorreguts, fan de

contrapès positiu pel que fa a les desigualtats. Hi

accedeixen més els nois i noies de Montornès Nord (a

ambdós serveis, no només al Satèl·lit), d’origen estranger

i amb itineraris acadèmics de menor nivell: al departament

de Joventut hi ha estat més en contacte qui fa PTT (amb

una orientació de continuïtat dels estudis), i a l’Endavant

Jove els qui han abandonat els estudis sense o amb

només l’ESO (amb una orientació d’inserció laboral). La

valoració d’aquests dos serveis és més alta que la de les

tutories dels instituts. Especialment destacable es la

valoració del servei de Joventut.

Trobem que els recursos cada cop els coneix i hi accedeix

més gent, ja que qui no ha estat en contacte amb cap

recurs, a part dels qui no han viscut sempre al municipi,

són les persones joves més grans.

±0,8

3,89

3,74

±1,0

±0,9

Molt 

bé

Tutories d’orientació a l’institut

Altres

No he estat en contacte amb cap servei o 
professional per orientar-me a nivell d’estudis o feina

Endavant Jove

Serveis del departament de Joventut (PIDCES o 
assessorament acadèmic)

Suport dels serveis 
públics

Estàs o has estat en contacte amb algun dels 
servei  o professional/s  següents per orientar-

te a nivell d’estudis o feina?

Què t’ha semblat la orientació rebuda a... 
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Qui accedeix en 

major mesura al 

suport dels serveis 

públics?

Tutories d’orientació a l’institut
Serveis del departament de 

Joventut
Endavant jove No coneix cap recurs

30% 16% 14% 48%

Dona 33% 17% 14% 48%

Home 26% 16% 14% 48%

16-17 anys 52% 38% 10% 31%

18-24 anys 30% 17% 14% 47%

25+ anys 20% 7% 16% 57%

Montornès Centre 33% 14% 12% 49%

Montornès Nord 20% 24% 20% 47%

Primaris o inferior 25% 15% 18% 53%

Secundaris 35% 17% 13% 41%

Superiors 39% 17% 11% 46%

Primaris o inferior 24% 16% 20% 52%

Secundaris 35% 18% 11% 45%

Superiors 35% 16% 11% 46%

Nascut/s a Espanya 30% 15% 12% 48%

Nascuts a l`estranger 26% 21% 21% 47%

Nascut/da a Espanya 30% 16% 13% 49%

Nascut/da a l`estranger 28% 17% 21% 45%

A càrrec d'altres persones 31% 18% 11% 48%

Sí, pago lloguer 22% 13% 26% 49%

Sí, sí pago propietat 33% 6% 10% 58%

Menys de 5 anys 25% 3% 13% 54%

Més de 5 anys (no sempre) 28% 19% 15% 53%

Sempre 32% 19% 14% 44%

Ocupat a temps complet 22% 9% 14% 55%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 34% 19% 16% 43%

Aturat o inactiu 38% 24% 14% 41%

Només estudia 42% 27% 11% 35%

Estudia i treballa 32% 11% 11% 46%

Només treballa 20% 12% 18% 58%

Ni estudia ni treballa 16% 13% 19% 61%

Sense ESO 13% 13% 26% 46%

Només ESO 25% 13% 25% 58%

PFI/PTT 26% 36% 17% 43%

Batxillerat 49% 30% 17% 35%

CFGM 21% 14% 7% 60%

CFGS 27% 10% 17% 51%

Universitat 37% 14% 9% 42%

Institut Vinyes Velles 24% 18% 18% 47%

Institut Marta Mata 45% 26% 10% 43%

Altres instituts fora de Montornès 24% 4% 11% 53%

Institut on va 

cursar l'ESO

Relació amb 

l'habitatge

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement
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Qui valora millor el 

suport dels serveis 

públics?

Tutories d’orientació a l’institut
Serveis del departament de 

Joventut
Endavant jove

3,74 4,26 3,89

Dona 3,77 4,23 3,75

Home 3,71 4,30 4,03

16-17 anys 3,83 4,33 4,08

18-24 anys 3,76 4,32 3,83

25+ anys 3,59 3,86 3,90

Montornès Centre 3,80 4,34 3,84

Montornès Nord 3,47 4,11 3,99

Primaris o inferior 3,61 4,18 3,56

Secundaris 3,79 4,46 4,43

Superiors 3,79 3,84 4,20

Primaris o inferior 3,69 4,22 3,63

Secundaris 3,80 4,34 4,39

Superiors 3,59 4,07 3,84

Nascut/s a Espanya 3,84 4,22 4,02

Nascuts a l`estranger 3,39 4,37 3,71

Nascut/da a Espanya 3,77 4,27 3,98

Nascut/da a l`estranger 3,60 4,23 3,62

A càrrec d'altres persones 3,77 4,34 4,08

Sí, pago lloguer 3,73 4,01 3,58

Sí, sí pago propietat 3,76 3,00 3,78

Menys de 5 anys 3,84 4,32 3,97

Més de 5 anys (no sempre) 3,74 4,19 3,68

Sempre 3,71 4,30 3,99

Ocupat a temps complet 3,73 3,89 3,78

Ocupat a temps parcial o esporàdic 3,36 4,46 4,18

Aturat o inactiu 3,92 4,35 3,89

Només estudia 3,95 4,30 3,63

Estudia i treballa 3,44 4,41 4,14

Només treballa 3,87 3,95 3,72

Ni estudia ni treballa 3,68 4,57 4,33

Sense ESO 4,39 4,61 4,50

Només ESO 4,19 3,29 4,45

PFI/PTT 3,87 4,46 4,08

Batxillerat 3,48 4,36 3,65

CFGM 4,03 4,52 3,60

CFGS 3,76 4,06 3,54

Universitat 3,58 4,16 3,83

Institut Vinyes Velles 3,65 4,18 3,74

Institut Marta Mata 3,83 4,44 4,09

Altres escoles fora de Montornès 3,70 3,79 3,98

Institut on va 

cursar l'ESO

Relació amb 

l'habitatge

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement
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Emancipació

• Situació residencial: règim de

tinença i unitat de convivència

5
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No emancipat/da

73%
Emancipat/da sense 
fills a càrrec

Emancipat/da amb fills a càrrec

9%Altres

1%

18%

Si bé la majoria de joves entre 16 i 29 anys no estan

emancipats (només un 27% ho estan), veiem que hi ha

una progressió d’aquesta xifra a mesura que l’edat

augmenta.

Per sota dels 19 anys, només entre un 2-6% dels joves

està emancipat. Els joves comencen a emancipar-se

als 20 als 25 anys (13-28%), quan comencen a trobar

feina o a compatibilitzar-la amb els estudis. El moment

clau en què els i les joves de Montornès s’emancipen

és en superar els 25 anys (49-60%), que és l’edat en la

qual comencem a trobar nuclis familiars formats.

Des del punt de vista de les persones amb qui

conviuen, el perfil majoritari dels qui s’emancipen a

totes les edats és sense fills a càrrec (amb companys o

companyes de pis, parella...). A partir dels 25 anys,

trobem també els qui han format un nucli familiar amb

fills.

Des del punt de vista de la tinença de l’habitatge, un

40% dels qui viuen emancipats amb fills a càrrec viuen

en un habitatge en règim de propietat. Aquest fenomen

pot tenir a veure amb la major compra d’habitatge que

es donava anys enrere i amb la major voluntat de

comprar habitatge quan es tenen fills.

Situació residencial

2%
6%

13%

23%
28%

49%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

16 18 20 22 24 26 28

anys

Amb qui convius actualment?
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Visc a càrrec 
d'altres 

persones 
(pares, avis...)

67%

Pago
lloguer

20%

Pago propietat

8%

Ocupació

2%
Altres

3%

Tenint en compte la dificultat que implica accedir a

l’habitatge a Montornès (com veurem al capítol 8, és un

dels elements del municipi amb una pitjor valoració), i

que el mercat de lloguer és escàs, només s’accedeix a

propietat quan es té un projecte de vida ben consolidat:

fills/es, feina estable a temps complet i haver finalitzat

l’etapa formativa (només treballar). Ho fa una proporció

petita del jovent, un 8% (un 18% en el cas dels majors

de 25 anys).

L’accés al lloguer és dificultós degut a la baixa oferta de

lloguers accessibles que hi ha al municipi,

particularment a Montornès Centre. La proporció total

de joves que viuen de lloguer és d’un 20%. El perfil de

persona jove que viu de lloguer a Montornès té 25 anys

o més, és d’origen estranger, té un nivell d’estudis

baixos (sense ESO o només ESO), lloga un pis o una

habitació a Montornès Nord. Es fa imprescindible tenir

una feina a temps complet per poder costejar el lloguer

d’un habitatge. Les dades indiquen la importància de de

trobar solucions residencials a curt i mitjà termini per tal

que es pugui assegurar l’accés a l’habitatge de lloguer

per a les persones que no tenen una feina estable.

Hi ha una proporció petita d’ocupacions il·legals (sense

consentiment del propietari) per part de persones joves

(2% dels enquestats). Es tracta d’una situació de

vulnerabilitat habitacional, associada a molts altres

factors de precarietat.

Situació residencial

Pagues actualment per l'habitatge on vius? 
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Qui viu en lloguer o 

propietat?
Visc a càrrec d'altres persones 

(pares, avis...)
Sí, pago lloguer Sí, sí pago propietat

67% 20% 8%

Dona 61% 26% 10%

Home 72% 13% 7%

16-17 anys 98% 0% 0%

18-24 anys 75% 17% 4%

25+ anys 43% 31% 18%

Montornès Centre 70% 18% 7%

Montornès Nord 56% 24% 12%

Primaris o inferior 61% 23% 8%

Secundaris 75% 14% 8%

Superiors 67% 18% 13%

Primaris o inferior 55% 26% 11%

Secundaris 77% 15% 6%

Superiors 73% 14% 7%

Nascut/s a Espanya 71% 17% 9%

Nascuts a l`estranger 54% 30% 4%

Nascut/da a Espanya 71% 16% 9%

Nascut/da a l`estranger 47% 35% 5%

No emancipat/da 91% 6% 1%

Emancipat/da sense fills 2% 58% 23%

Emancipat/da amb fills 0% 58% 42%

Menys de 5 anys 36% 31% 18%

Més de 5 anys (no sempre) 56% 30% 7%

Sempre 82% 11% 7%

Ocupat a temps complet 49% 29% 15%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 81% 12% 3%

Aturat o inactiu 82% 13% 2%

Només estudia 89% 7% 1%

Estudia i treballa 73% 10% 11%

Només treballa 44% 38% 13%

Ni estudia ni treballa 53% 30% 7%

Sense ESO 61% 30% 0%

Només ESO 54% 25% 4%

PFI/PTT 55% 23% 5%

Batxillerat 74% 12% 7%

CFGM 63% 21% 14%

CFGS 70% 25% 5%

Grau universitari 76% 12% 10%

Màster/postgrau 65% 13% 13%

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare
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Qui s’emancipa en 

major mesura?
No emancipat/da Emancipat/da

73% 26%

Dona 64% 34%

Home 81% 19%

16-17 anys 98% 2%

18-24 anys 83% 16%

25+ anys 49% 50%

Montornès Centre 75% 24%

Montornès Nord 66% 33%

Primaris o inferior 64% 34%

Secundaris 81% 18%

Superiors 73% 27%

Nascut/s a Espanya 76% 24%

Nascuts a l`estranger 64% 32%

Nascut/da a Espanya 76% 24%

Nascut/da a l`estranger 60% 37%

Menys de 5 anys 36% 61%

Més de 5 anys (no sempre) 72% 27%

Sempre 85% 15%

Ocupat a temps complet 60% 39%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 84% 14%

Aturat o inactiu 83% 16%

Només estudia 92% 8%

Estudia i treballa 76% 24%

Només treballa 58% 40%

Ni estudia ni treballa 52% 45%

Sense ESO 63% 38%

Només ESO 71% 21%

PFI/PTT 68% 32%

Batxillerat 77% 23%

CFGM 72% 28%

CFGS 74% 26%

Grau universitari 79% 19%

Màster/postgrau 63% 38%

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Lloc de 

naixement

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares
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Treball

• Situació laboral

• Estudiar o treballar

• Indicadors d’ocupació

• Temps dedicat a treballar de forma

remunerada

• Valoració de la feina

• Optimisme respecte al futur laboral

• Factors per l’èxit laboral

• Estratègies per assolir l’èxit

professional

6
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L’accés al mercat laboral és un dels reptes clau de les

persones joves, i guarda una relació íntima amb les decisions

sobre els itineraris educatius. L’allargament dels itineraris

educatius implica una introducció en el mercat laboral més

tardana, però en millors condicions d’ocupabilitat a la llarga.

En canvi, els itineraris educatius més curts es relacionen amb

majors dificultats per trobar una feina estable.

Del total de joves enquestats de 16-29 anys, treballen un 61%

(un 43% a temps complet, un 11% a temps parcial i un 7%

esporàdics). Els i les joves que decideixen acabar els estudis

d’hora (només amb l’ESO o amb un CFGM) treballen a temps

complet en major proporció. En canvi, les feines a temps

parcial són característiques de les persones que s’ho

combinen, per exemple, amb estudis universitaris en l’etapa

en què estan estudiant (18-24 anys). Si bé les persones que

acaben abans els estudis troben feines a temps complet

abans, un cop superats els 25 anys (que és l’edat en la que

trobem que els joves comencen a treballar en major mesura),

les persones amb estudis universitaris tenen menys atur que

les persones que es van posar a treballar amb només l’ESO o

un CFGM.

No acabar l’ESO és un llastre en el mercat laboral. Són el

col·lectiu que acumula la major proporció de treballs

esporàdics o puntuals (sobretot de l’economia informal) i

quasi dupliquen les possibilitats d’estar a l’atur.

Empleat a temps
complet

43%

Empleat a temps
parcial

11%

Treballs esporàdics 
o puntuals

7%

En atur
buscant feina

15%

No treballo
ni busco feina

20%

Autònom

1%
Altres

3%

Situació laboral
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Qui treballa i qui 

està a l’atur?
Ocupat a temps complet Ocupat a temps parcial Treballs esporàdics En atur

43% 11% 6% 16%

Dona 33% 15% 8% 13%

Home 53% 8% 7% 14%

16-17 anys 7% 3% 9% 26%

18-24 anys 36% 15% 9% 18%

25+ anys 67% 10% 3% 6%

Montornès Centre 42% 13% 6% 15%

Montornès Nord 46% 7% 8% 12%

Primaris o inferior 49% 9% 8% 12%

Secundaris 40% 17% 7% 15%

Superiors 38% 13% 4% 7%

Primaris o inferior 46% 10% 8% 13%

Secundaris 44% 11% 5% 15%

Superiors 35% 19% 7% 12%

Nascut/s a Espanya 43% 12% 6% 15%

Nascuts a l`estranger 46% 7% 10% 14%

Nascut/da a Espanya 43% 12% 6% 14%

Nascut/da a l`estranger 47% 6% 10% 16%

A càrrec d'altres persones 33% 13% 9% 19%

Sí, pago lloguer 63% 7% 3% 7%

Sí, sí pago propietat 81% 6% 0% 3%

No emancipat/da 37% 13% 8% 18%

Emancipat/da sense fills 68% 11% 6% 3%

Emancipat/da amb fills 50% 0% 0% 9%

Menys de 5 anys 47% 7% 5% 23%

Més de 5 anys (no sempre) 52% 8% 7% 10%

Sempre 38% 15% 7% 15%

Sense ESO 21% 0% 21% 33%

Només ESO 61% 9% 0% 13%

PFI/PTT 46% 8% 4% 17%

Batxillerat 17% 7% 12% 17%

CFGM 54% 6% 4% 14%

CFGS 48% 12% 6% 11%

Universitat 42% 23% 5% 13%

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement
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En general, es reparteixen a meitat i meitat els qui només treballen i

qui combina estudis i feina. Dedicar-se per complet a treballar és

característic dels qui acaben abans l’itinerari educatiu (només ESO i

CFGM), mentre que combinar estudis i feina, com s’ha comentat en la

pàgina anterior, és més habitual de les persones que estudien a la

universitat i agafen feines de temps parcial. Les persones que només

estudien són sobretot les més joves, que cursen estudis dirigits a

l’itinerari universitari (batxillerat).

El 8% de joves de Montornès no estudien ni treballen. Dins d’aquest

grup es mesclen joves que correspondrien al clàssic ‘ni ni’ i d’altres

que ni estudien ni treballen per estar-se dedicant a la cura dels fills

petits.

El percentatge de joves que ni estudia ni treballa a Montornès és més

baix que la del conjunt de Catalunya. Segons dades del Departament

d’Educació, al 2018 un 16,1% dels joves de 18-24 anys ni estudiaven

ni treballaven. Aquesta xifra es redueix a un 9% en aquesta franja

d’edat a Montornès i corrobora el major accés al treball de la població

jove de Montornès.

Observem diferents causes: d’una banda, com hem vist ha augmentat

la taxa d’ocupació entre els joves que acaben els estudis abans dels

25 anys (sobretot dels qui només tenen l’ESO i CFGM); d’altra banda,

s’han allargat els itineraris educatius, en tant que s’ha reduït

l’abandonament escolar prematur i hi ha una proporció alta de joves

que, en comptes d’entrar directament a treballar, opten per continuar

estudiant, sobretot FP. El fet d’estar en un entorn metropolità amb

bastants opcions laborals i formatives diverses, a més d’una cultura

treballadora, possiblement completen l’explicació del baix nombre de

joves que ni estudien ni treballen.

L’informe Indicadores comentados sobre el estado del sistema

educativo español (2019) de les fundacions Ramón Areces i

Sociedad y Educación, apunta que “els joves sembla que han

interioritzat que la formació és necessària per a incorporar-se en

millors condicions al món laboral”.

Estudiar o treballar

Només estudia

29%

Estudia i treballa

31%

Només
treballa

32%

Ni estudia ni treballa

8%

Font: Departament d’Educació, any 2018

16,1%

8,9%

Catalunya

Montornès del Vallès

Població de 18-24 anys que no estudia ni treballa
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Qui estudia i qui 

treballa?
Només estudia Estudia i treballa Només treballa Ni estudia ni treballa

29% 31% 32% 8%

Dona 31% 31% 24% 14%

Home 27% 31% 39% 4%

16-17 anys 75% 16% 4% 5%

18-24 anys 29% 30% 32% 9%

25+ anys 9% 38% 43% 9%

Montornès Centre 30% 33% 30% 7%

Montornès Nord 26% 24% 38% 12%

Primaris o inferior 23% 28% 39% 10%

Secundaris 29% 38% 27% 6%

Superiors 39% 26% 33% 2%

Primaris o inferior 23% 27% 40% 11%

Secundaris 34% 35% 24% 7%

Superiors 32% 35% 28% 5%

Nascut/s a Espanya 29% 32% 30% 9%

Nascuts a l`estranger 28% 25% 40% 7%

Nascut/da a Espanya 30% 33% 29% 8%

Nascut/da a l`estranger 22% 21% 46% 11%

A càrrec d'altres persones 39% 34% 21% 7%

Sí, pago lloguer 11% 16% 60% 12%

Sí, sí pago propietat 3% 42% 48% 6%

No emancipat/da 36% 32% 25% 6%

Emancipat/da sense fills 6% 37% 52% 5%

Emancipat/da amb fills 16% 9% 41% 34%

Menys de 5 anys 27% 32% 32% 10%

Més de 5 anys (no sempre) 21% 24% 47% 7%

Sempre 33% 35% 24% 9%

Ocupat a temps complet 2% 38% 60% 0%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 1% 75% 24% 0%

Aturat o inactiu 77% 0% 0% 23%

Sense ESO 26% 9% 30% 35%

Només ESO 13% 0% 71% 17%

PFI/PTT 22% 17% 43% 17%

Batxillerat 56% 26% 14% 5%

CFGM 24% 17% 49% 10%

CFGS 32% 36% 31% 1%

Universitat 22% 61% 13% 3%

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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Seguint les dades oficials, la taxa d’atur registrat entre

persones de 16 a 24 anys es a Montornès del Vallès

una mica superior que al conjunt del a província de

Barcelona. Tanmateix, tant a la província com a

Montornès hi ha hagut una clara tendència a la baixa

de la taxa d’atur entre 2015 i 2019 i les diferències han

tendit a reduir-se lleugerament (malauradament, el any

2019 pot estar inaugurant un nou repunt de l’atur).

Una característica clau de la joventut a Montornès és

l’alta taxa d’activitat: molts joves treballen o busquen

feina abans, compatibilitzant-ho amb uns estudis que

es decanten en major mesura cap a la formació

professional. Aquesta alta taxa d’activitat, que implica

una major voluntat d’inserció en el mercat laboral,

genera en part també l’efecte d’un major atur registrat.

Segons l’enquesta, sobre el total de joves enquestats

de 16 a 29 anys, un 15% està en atur i buscant feina.

Un 19% no treballen ni busquen feina (en la seva

majoria perquè estan estudiant). Un 18% treballa a

temps parcial o esporàdicament. En 43% treballa

temps complet. Només un 1% és autònom. Un 1% final

no treballa per motius de salut o discapacitat.

Indicadors d’ocupació

67

15,91%14,95%15,69%

21,33%

29,92%

11,62%11,58%11,90%
14,75%

18,56%

Gener 2019Gener 2018Gener 2017Gener 2016Gener 2015

Taxa atur registrat 16-24 anys

Montornès del Vallès Província Barcelona

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona

Empleat a temps 
complet

43%

Empleat a temps 
parcial

11%

Treballs 
esporàdics o 

puntuals
7%

En atur buscant 
feina
15%

No treballo ni 
busco feina

19%

No treballo per 
motius de salut o 

discapacitat
1%

Altres situacions
3%

Autònom
1%

Actualment, quina és la teva situció laboral?



48%

20%

0%

50%

10%

30%

40%

10 6020 30 40 50
hores a la setmana

Temps dedicat a treballar de 
forma remunerada

La jornada laboral mitjana del total de persones joves de Montornès és

de 24,8 hores. No obstant, si tenim en compte només les persones que

dediquen algun temps a treballar, la major concentració es produeix al

voltant de les 40 hores, que efectuen el 48% de les persones que fan

algun tipus de feina.

Les jornades més curtes les acumulen les persones que decideixen

només estudiar, amb treballs esporàdics o puntuals de 6,4 hores

mitjanes setmanals. Si observem les jornades laborals més parcials,

sobretot protagonitzades pels qui combinen estudis i feina, veiem que

no hi ha una concentració clara en les 20 hores setmanals, sinó que hi

ha jornades més llargues, de 28,3 hores de mitjana.

Hi ha una clara correlació pel que fa a l’edat i el moment de plena

incorporació al mercat de treball (a partir dels 25 anys), juntament amb

allò que hi va associat (persones emancipades, que paguen lloguer o

propietat).

L’allargament dels estudis i les variables sociodemogràfiques que hi

estan relacionades ens informen del temps que dediquen els i les joves

a treballar de forma remunerada. Són els joves que acaben abans els

estudis (només ESO, PFI/PTT, CFGM i també CFGS) qui acumulen les

jornades laborals més llargues, així com les persones amb pares i

mares amb un nivell d’estudis baix, i les persones estrangeres. Qui

decideix allargar els seus estudis (batxillerat, universitat) té jornades

més curtes.

28,3
Estudia i treballa

6,4
Només estudia
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Qui dedica més 

hores a treballar?

Treballar de forma 

remunerada (a canvi de 

diners)
hores a la setmana

24,8

Dona 21,5

Home 27,7

16-17 anys 6,2

18-24 anys 23,5

25+ anys 34,3

Montornès Centre 24,2

Montornès Nord 26,8

Primaris o inferior 28,4

Secundaris 22,6

Superiors 21,6

Primaris o inferior 28,2

Secundaris 23,7

Superiors 19,8

Nascut/s a Espanya 24,1

Nascuts a l`estranger 27,9

Nascut/da a Espanya 23,7

Nascut/da a l`estranger 29,9

A càrrec d'altres persones 19,5

Sí, pago lloguer 35,8

Sí, sí pago propietat 36,4

No emancipat/da 21,1

Emancipat/da sense fills 37,6

Emancipat/da amb fills 29,7

Menys de 5 anys 28,7

Més de 5 anys (no sempre) 29,3

Sempre 21,2

Ocupat a temps complet 40,7

Ocupat a temps parcial o esporàdic 17,6

Aturat o inactiu 8,3

Només estudia 6,4

Estudia i treballa 28,3

Només treballa 40,9

Sense ESO 19,6

Només ESO 32,7

PFI/PTT 27,8

Batxillerat 11,0

CFGM 29,5

CFGS 27,1

Universitat 23,8

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri
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Els joves que més hores 

treballen son els de més de 25 

anys, emancipats amb 

càrregues d’habitatge i amb 

qualificacions mitjanes-baixes.



Valoració de la feina

3,09
Diries que la teva feina actual té relació amb la teva formació?

4,05
Estàs satisfet/a amb el teu treball actual?

Sí, 

totalment

Gens Poc En part Sí,

bastant

±1,7

MoltGens Poc Regular Bastant

±1,1

Aconseguir una feina relacionada amb allò que s’ha

estudiat és tot un repte per a les persones joves tenint

en compte que es troben en l’inici de la seva vida

laboral. Alguns ho aconsegueixen i d’altres no, per tant,

la mitjana es troba al centre (en part; mitjana de 3,09

sobre 5) i hi ha molta disparitat d’opinions (desviació

típica de ±1,7 punts, abastant quasi tota l’escala).

L’element clau més determinant és la trajectòria

educativa: les persones que han assolit nivells

educatius més alts (CFGS i universitat) són les que

troben feina més relacionada amb la seva formació.

Les qui tenen feines poc relacionades són les que

encara estan en trànsit (batxillerat) o que no han cursat

estudis post-obligatoris (sense ESO, només ESO),

sumant-hi el factor d’herència educativa dels pares

(famílies amb menor nivell d’estudis), o l’origen

(persones estrangeres). Aquestes últimes tenen majors

dificultats ja que molts cops no els convaliden la seva

formació i no poden exercir la feina per la que s’han

preparat.

La satisfacció amb el treball és en general bona (4,05

sobre 5, amb una desviació típica de ±1,7). En

definitiva, són particularment les persones que tenen

un treball ‘totalment’ relacionat amb la formació qui el

valoren millor. Qui el valoren pitjor són, de nou, les

persones que han abandonat els estudis.

3,62 3,64

4,06
3,97

4,52

Gens Poc En part Sí, bastant Sí, totalment

Molt (5)

Regular (3)

Bastant (4)
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ll El treball està relacionat amb la formació?
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Qui té una feina 

d’acord amb la seva 

formació?

Diries que la teva feina actual té 

relació amb la teva formació? 

3,09

Dona 3,08

Home 3,10

16-17 anys 3,14

18-24 anys 2,90

25+ anys 3,28

Montornès Centre 3,07

Montornès Nord 3,15

Primaris o inferior 2,79

Secundaris 3,37

Superiors 3,21

Primaris o inferior 2,63

Secundaris 3,53

Superiors 3,17

Nascut/s a Espanya 3,31

Nascuts a l`estranger 2,36

Nascut/da a Espanya 3,26

Nascut/da a l`estranger 2,35

A càrrec d'altres persones 3,28

Sí, pago lloguer 2,90

Sí, sí pago propietat 3,04

No emancipat/da 3,12

Emancipat/da sense fills 3,01

Emancipat/da amb fills 3,31

Menys de 5 anys 2,32

Més de 5 anys (no sempre) 2,85

Sempre 3,47

Ocupat a temps complet 3,22

Ocupat a temps parcial o esporàdic 2,76

Estudia i treballa 3,20

Només treballa 2,98

Sense ESO 1,73

Només ESO 2,08

PFI/PTT 3,28

Batxillerat 1,72

CFGM 2,96

CFGS 3,74

Universitat 3,31

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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Els joves que més treballen 

d’allò que s’han format son els 

que han estudiat cicles de grau 

superior o, en menor mesura, un 

grau universitari. Destaquen 

també els que han cursat un 

PTT com un grup que també 

aconsegueix bastant treballar 

d’allò que ha estudiat. 

L’estabilitat residencial juga a

favor de poder col·locar-se en

una feina relacionada amb la

pròpia formació.



Qui està satisfet 

amb la seva feina?
Estàs satisfet amb el teu treball 

actual? 

4,05

Dona 4,02

Home 4,08

16-17 anys 4,61

18-24 anys 3,96

25+ anys 4,09

Montornès Centre 4,03

Montornès Nord 4,15

Primaris o inferior 3,95

Secundaris 4,06

Superiors 4,46

Primaris o inferior 4,07

Secundaris 3,99

Superiors 4,13

Nascut/s a Espanya 4,06

Nascuts a l`estranger 4,05

Nascut/da a Espanya 4,06

Nascut/da a l`estranger 4,04

A càrrec d'altres persones 4,01

Sí, pago lloguer 4,09

Sí, sí pago propietat 4,35

No emancipat/da 4,02

Emancipat/da sense fills 4,03

Emancipat/da amb fills 4,40

Menys de 5 anys 4,01

Més de 5 anys (no sempre) 4,09

Sempre 4,04

Ocupat a temps complet 4,02

Ocupat a temps parcial o esporàdic 4,13

Estudia i treballa 4,10

Només treballa 4,03

Sense ESO 3,58

Només ESO 4,09

PFI/PTT 3,94

Batxillerat 4,06

CFGM 4,07

CFGS 4,02

Universitat 4,14

Estudia o 

treballa?

Situació 

laboral

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès
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Els joves que més satisfets 

estan amb la seva feina son els 

més joves (16-17 anys), 

possiblement per la novetat que

els representa treballar. Els 

joves amb estudis universitaris 

també tenen un grau més alt de 

satisfacció amb la feina. 

Els joves menys satisfets amb la 

feina son els que no han aprovat 

l’ESO.



L’optimisme respecte al futur laboral reflexa, d’alguna

manera, les expectatives dels i les joves respecte a la

pròpia trajectòria laboral, tant pel que fa a la confiança

en un mateix d’aconseguir-la, com pel que fa a la

confiança en què es donin les condicions que permetin

assolir el futur laboral desitjat.

En general, no hi ha un perfil que destaqui com a més o

menys optimista. Sí que hi ha alguns segments més

pessimistes, com ara els i les joves d’origen estranger,

o les persones que tenen feines esporàdiques o

puntuals. Els segments més optimistes són les

persones que tenen una vida més ‘consolidada’ al

menys des del punt de vista residencial (emancipades

que viuen de lloguer).

Optimisme respecte al futur 
laboral

4,06

MoltGens Poca Regular Bastant

Ets optimista respecte al teu futur laboral?

±0,9

• Dificultat per trobar feina d’allò que ha estudiat

• Manca de formació

• Percepció de manca de feina, que ningú del seu

entorn troba feina

• Manca d’experiència en el seu sector

• Es demana experiència a joves que per edat no

la tenen

• Incertesa sobre si l’empresa renovarà el

contracte

• Poca actitud (mandra)

• Qüestions de salut mental (depressió...)

• Situació administrativa irregular

• Situació del mercat laboral: poca oferta i molta

demanda, molta competència, moltes ofertes d’ETT

• Uns diuen que hi ha feina, però de sectors precaris

que no són del que han estudiat

• Altres diuen que sí manca feina

• Precarietat, salaris baixos, temporalitat

• Cert optimisme per inèrcia: “no estaré tota la vida

treballant de cambrer”

• Manca de formació, tenen poc marge per poder triar

• “Encara he de decidir què vull fer”

• Possibilitat d’aprovar oposicions

• Discriminació

• Maternitat recent

• Incertesa sobre la situació econòmica, percepció de

que empitjorarà

• Estar treballant a la feina que li agrada

• Possibilitats d’ascendir en l’empresa

• Sector propi en creixement, té moltes sortides, ofertes, té

futur

• Oportunitats del territori: “hi ha moltes fàbriques”

• Noves places d’oposicions

• Amb bona formació es pot aconseguir una bona feina

• Amb esforç, treballant molt, implicant-se, s’arriba lluny

• Tenir confiança en un/a mateix/a

• Tenir confiança en el futur: “encara sóc jove, ja arribarà”

• Tenir les idees clares

• Ser polivalent, poder treballar fent de qualsevol cosa

• Tenir ganes i aspiracions, agradar-li a un/a allò que fa

• A l’entorn personal, la gent troba feina

• Voluntat de muntar una empresa

• Tenir una feina de les que sempre es necessiten (per

exemple, infermera, informàtic, instal·lador...)

Raons per ser
molt o bastant optimista

Raons per ser
optimista regular

Raons per ser
gens o poc optimista



Qui és més 

optimista respecte 

el seu futur 

laboral?

Ets optimista respecte al teu 

futur laboral? 

4,06

Dona 4,00

Home 4,11

16-17 anys 4,08

18-24 anys 4,01

25+ anys 4,11

Montornès Centre 4,08

Montornès Nord 3,97

Primaris o inferior 4,04

Secundaris 4,04

Superiors 4,25

Primaris o inferior 3,98

Secundaris 4,19

Superiors 3,97

Nascut/s a Espanya 4,07

Nascuts a l`estranger 4,10

Nascut/da a Espanya 4,03

Nascut/da a l`estranger 4,20

A càrrec d'altres persones 3,97

Sí, pago lloguer 4,34

Sí, sí pago propietat 4,22

No emancipat/da 4,00

Emancipat/da sense fills 4,32

Emancipat/da amb fills 4,17

Menys de 5 anys 4,23

Més de 5 anys (no sempre) 4,26

Sempre 3,90

Ocupat a temps complet 4,17

Ocupat a temps parcial o esporàdic 3,77

Aturat o inactiu 4,06

Només estudia 4,14

Estudia i treballa 3,94

Només treballa 4,15

Ni estudia ni treballa 3,86

Sense ESO 3,99

Només ESO 4,23

PFI/PTT 4,11

Batxillerat 4,32

CFGM 3,90

CFGS 4,19

Universitat 3,92

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès
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Entre tots els joves predomina

una actitud bastant optimista

sobre el futur laboral – tot i que 

l’optimisme s’expressa molts 

cops com un desig i no com una

confiança real en el futur.

L’optimisme s’accentua entre els 

joves que han aconseguit 

emancipar-se.



L'esforç i implicació 
en la feina

Els estudis i la 
formació 
assolida

La família de la que 
provens 

La capacitat de 
relacionar-se o 
caure bé

La sort

Altres factors

L’opinió sobre quins són els dos factors que en major

mesura possibiliten l’èxit laboral revelen les estratègies

que les persones veuen factibles per tal d’aconseguir el

treball que volen.

Les dues principals raons que els i les joves de

Montornès ofereixen com a més importants per a

assolir l’èxit laboral són l’esforç i la implicació en la

feina (79%) i els estudis i la formació assolida (62%).

No tots opinen el mateix amb la mateixa intensitat. Són

els fills i filles de les famílies amb major nivell educatiu

que opinen que l’esforç i la implicació són més

importants. En canvi, són els i les joves en situació més

vulnerable (sense l’ESO, ni estudien ni treballen, origen

estranger, Montornès Nord) els qui en menor mesura

creuen que l’esforç i la implicació en la feina els

portaran a l’èxit laboral. Alternativament, les dones

joves que no estudien ni treballen i que tenen fills

valoren en major mesura els estudis, i els qui no tenen

ESO o són d’origen estranger destaquen el paper que

pot tenir la família per aconseguir una bona feina.

Factors per l’èxit laboral

79%
62%

16%

9%

1%

18%
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Qui pensa que certs 

factors són claus 

per a l’èxit laboral?

L`esforç i implicació en la feina Els estudis i la formació assolida
La capacitat de relacionar-se o 

caure bé
La família de la que provens

79% 62% 18% 15%

Dona 81% 67% 17% 14%

Home 76% 58% 19% 17%

16-17 anys 82% 63% 18% 16%

18-24 anys 82% 63% 21% 15%

25+ anys 75% 61% 13% 16%

Montornès Centre 85% 61% 18% 15%

Montornès Nord 58% 65% 19% 19%

Primaris o inferior 75% 63% 16% 18%

Secundaris 83% 64% 21% 11%

Superiors 83% 65% 17% 13%

Primaris o inferior 70% 60% 17% 19%

Secundaris 85% 69% 19% 10%

Superiors 88% 60% 18% 12%

Nascut/s a Espanya 84% 63% 19% 11%

Nascuts a l`estranger 57% 60% 13% 36%

Nascut/da a Espanya 83% 63% 18% 12%

Nascut/da a l`estranger 58% 58% 17% 34%

A càrrec d'altres persones 81% 63% 19% 14%

Sí, pago lloguer 72% 67% 17% 18%

Sí, sí pago propietat 81% 58% 19% 16%

No emancipat/da 81% 62% 18% 15%

Emancipat/da sense fills 72% 58% 20% 20%

Emancipat/da amb fills 74% 71% 13% 13%

Menys de 5 anys 72% 66% 11% 18%

Més de 5 anys (no sempre) 75% 62% 19% 18%

Sempre 84% 62% 20% 14%

Ocupat a temps complet 77% 63% 17% 15%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 80% 61% 19% 16%

Aturat o inactiu 80% 61% 20% 16%

Només estudia 87% 58% 18% 18%

Estudia i treballa 77% 66% 16% 15%

Només treballa 78% 62% 18% 15%

Ni estudia ni treballa 65% 68% 26% 10%

Sense ESO 57% 57% 9% 35%

Només ESO 70% 70% 13% 26%

PFI/PTT 70% 52% 13% 22%

Batxillerat 83% 62% 17% 14%

CFGM 86% 57% 20% 11%

CFGS 79% 64% 21% 17%

Universitat 82% 68% 20% 10%

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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Existeix una diferència entre desitjar una professió i

plantejar-se alguna estratègia per aconseguir-la.

Desitjar una professió pot ser fàcil per a tothom, però

en la capacitat d’elaboració d’una estratègia hi

influeixen diversos mecanismes socials.

Un 83% de les joves enquestades sap quina professió

desitja desenvolupar; la major part d’ells (el 66%) s’ha

plantejat fer alguna cosa per aconseguir-la. L’estratègia

majoritària és estudiar.

Són els fills i filles de les famílies amb menys nivell

d’instrucció, així com els joves que tenen un menor

assoliment educatiu, els que no estudien ni treballen, o

els joves d’origen estranger, qui en major mesura no

tenen una estratègia definida. Els serveis d’orientació

han d’ajudar, precisament, a elaborar aquest tipus

d’estratègies.

Segons la teoria de Raymond Boudon (1974), l’origen

social té efectes en les expectatives i eleccions

educatives al llarg de la vida. Les famílies amb menys

recursos acostumen a fer eleccions a curt termini, poc

ambicioses, prioritzant resultats modestos immediats

per sobre d’inversions a llarg termini amb resultats

incerts però més ambiciosos. Tenen un menor

coneixement del sistema educatiu i això genera tries

més condicionades per l’entorn conegut i amb un

menor component estratègic.

Estratègies per assolir l’èxit 
professional No sé quina professió 

vull desenvolupar

17%

M’he plantejat 
fer alguna 
cosa

66%

No m’he plantejat res 
per aconseguir-la

17%

46%

8%

6%
3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

Estudiar

Treballar

Fer oposicions

Cercar feina

Actitud (esforç, implicació…)

Emprendre

Fer pràctiques

Estalviar

Informar-me

Obtenir carnet de conduir

Fer contactes

Voluntariat

Heretar una empresa

Ascendir en l'empresa

Practicar esport

Ja he fet suficient

Ja ho he aconseguit

Font: Boudon, R. (1974) Education, Opportunity and Social Inequality. John Wiley and Sons,

New York.

Quina professió t’agradaria desenvolupar en el teu futur?
T’has plantejat fer alguna cosa per a aconseguir-ho? 

El què?
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Qui es planteja fer 

alguna cosa per 

aconseguir l’èxit 

professional?

No sé quina professió vull 

desenvolupar

No m'he plantejat res per 

aconseguir-ho
M'he plantejat fer alguna cosa

17% 16% 66%

Dona 14% 14% 72%

Home 21% 18% 61%

16-17 anys 16% 8% 76%

18-24 anys 18% 16% 66%

25+ anys 17% 21% 62%

Montornès Centre 17% 15% 68%

Montornès Nord 19% 20% 61%

Primaris o inferior 20% 19% 61%

Secundaris 15% 12% 73%

Superiors 12% 15% 72%

Primaris o inferior 22% 21% 57%

Secundaris 9% 9% 82%

Superiors 21% 20% 59%

Nascut/s a Espanya 16% 15% 69%

Nascuts a l`estranger 21% 24% 55%

Nascut/da a Espanya 18% 14% 69%

Nascut/da a l`estranger 16% 30% 54%

A càrrec d'altres persones 18% 12% 69%

Sí, pago lloguer 16% 26% 58%

Sí, sí pago propietat 12% 15% 73%

No emancipat/da 18% 15% 67%

Emancipat/da sense fills 13% 15% 71%

Emancipat/da amb fills 20% 27% 53%

Menys de 5 anys 9% 35% 56%

Més de 5 anys (no sempre) 21% 15% 64%

Sempre 18% 12% 70%

Ocupat a temps complet 20% 18% 62%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 12% 14% 74%

Aturat o inactiu 17% 16% 67%

Només estudia 15% 13% 72%

Estudia i treballa 10% 13% 77%

Només treballa 25% 21% 55%

Ni estudia ni treballa 23% 24% 53%

Sense ESO 25% 30% 45%

Només ESO 31% 22% 47%

PFI/PTT 28% 18% 54%

Batxillerat 14% 8% 79%

CFGM 21% 21% 58%

CFGS 16% 13% 71%

Grau universitari 10% 13% 77%

Màster/postgrau 3% 18% 79%

Gens/Poc 21% 27% 52%

Regular 19% 16% 65%

Molt/bastant 17% 15% 68%

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Importància de la 

família a l’hora de 

motivar o ajudar 

en els estudis 78



Dedicació del 
temps lliure

• Entreteniment amb pantalles

• Trobar-se amb amistats o

coneguts

• Activitats d’oci com passejar,

comprar, anar a locals d’oci,

discoteques...

• Practicar esport

7
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Temps dedicat a 
entreteniment amb pantalles

El consum de pantalles (mòbil, tablet, ordinador, televisió...) s’ha

convertit en un hàbit central de la vida diària, tant per treballar com per

al temps lliure. Pel que fa al temps lliure, els joves de Montornès

dediquen una mitjana de 25,8 hores a la setmana (3,7 hores al dia) a

entreteniment amb pantalles. Així doncs, els joves de Montornès ja

passen més temps entretenint-se amb pantalles que passant temps amb

amics i amigues (19,2 hores per setmana) i força més que fent activitats

d’oci com ara comprar, passejar o sortir de festa (9,3 hores per

setmana).

Un 28% dels i les joves diuen que dediquen 30 o més hores a la

setmana a l’entreteniment amb pantalles (més de 4 hores al dia), el que

pot indicar un ús abusiu que pot generar riscos de salut. L’existència del

programa CRÍTIC és clau per donar resposta a aquestes dinàmiques.

El factor edat és clau per identificar el col·lectiu més afectat pel consum

de pantalles en el temps lliure: són les persones més joves (16-17 anys)

les que més temps hi dediquen (39 hores a la setmana de mitjana),

mentre que els majors de 25 anys els qui en dediquen menys (18,5).

Així doncs, la majoria de persones joves de 16-17 anys se situen en la

franja de risc per excés de consum de pantalles.

No es tracta d’un fenomen que tingui a veure tan sols amb l’edat, sinó

amb les dinàmiques que es desenvolupen abans o després de l’entrada

al mercat de treball o de l’emancipació: tenir càrregues laborals (20,2) i

familiars (14,9) implica dedicar moltes menys hores a les pantalles.

0 1002010 30 40 50 60 70 80 90

hores a la setmana

20%

10%

30%

0%

25,8
Mitjana
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20%

10%

40%

Temps dedicat amb amistats o 
coneguts 

El temps lliure que es passa amb amistats o coneguts és una expressió

d’arrelament a les xarxes personals.

La mitjana d’hores que els i les joves de Montornès dediquen a amistats

o coneguts és de 19,2 hores a la setmana, tot i que la l’interval més

mencionat és entre 1 i 10 hores a la setmana (37%). La xifra inclou tant

les hores dedicades als amics i amigues entre setmana com durant el

cap de setmana. Es podria interpretar que la xifra real és una mica més

baixa, ja que l’enquesta s’ha realitzat en ple juliol i això ha pogut generar

algun biaix cap amunt.

Tenir molt temps per dedicar a amistats o coneguts pot anar associat a

vicissituds de l’edat (16-17 anys) o bé a situacions de vulnerabilitat (no

treballar ni estudiar).

Al mateix temps, tenir poc temps pot també anar associat a l’edat (els i

les majors de 25 anys, que treballen a temps complet, emancipades,

sent les persones que fan un màster qui dediquen menys temps als

amics i amigues), però també a una carència de xarxes personals, ja

que, per exemple, les persones d’origen estranger dediquen menys

temps a amistats o coneguts (15,2 hores a la setmana).

0 1002010 30 40 50 60 70 80 90

hores a la setmana

0%

30%

19,2
Mitjana
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Temps dedicat a activitats d’oci com passejar, 
comprar, anar a locals d’oci, discoteques... 

20%

10%

40%

0%

30%

0 2010 30 40 50

hores a la setmana

5 15 25 35 45

Dedicar temps a activitats d’oci com passejar, comprar, anar a locals

d’oci o discoteques pot ser un indicador del temps lliure de què disposen

les persones per fer allò que volen, i de relacionar-se amb el territori (els

parcs, les places, les botigues del municipi...). De mitjana, els i les joves

de Montornès hi dediquen vora 9,3 hores de mitjana, tot i que l’interval

d’hores més freqüent se situa entre 1 i 5 hores a la setmana (39%).

Els i les joves d’origen estranger, en comparació amb el temps dedicat a

amistats o coneguts, dediquen més temps de mitjana a aquest tipus

d’activitats, ja que es poden realitzar de forma individual.

No necessàriament és un indicador positiu. Trobem situacions de risc

(persones que no estudien ni treballen, o que no s’han tret l’ESO) en les

quals dediquen més temps que la mitjana a l’oci.

Les persones que dediquen significativament menys temps a l’oci són

les que només estudien o que van a la universitat, podent tenir el risc de

viure més desconnectats del poble.

9,3
Mitjana
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Qui dedica més 

hores a 

determinades 

activitats en el 

temps lliure?

Entreteniment amb pantalles
hores a la setmana

Trobar-te amb amistats o 

coneguts
hores a la setmana

Activitats d’oci com passejar, 

comprar, anar a locals d’oci, 

discoteques... 
hores a la setmana

25,8 19,2 9,3

Dona 27,3 19,2 9,5

Home 24,5 19,1 9,1

16-17 anys 39,0 26,6 9,1

18-24 anys 27,2 19,0 9,8

25+ anys 18,5 16,1 8,7

Montornès Centre 25,5 18,5 9,2

Montornès Nord 26,7 21,5 9,4

Primaris o inferior 25,0 19,2 10,1

Secundaris 26,2 19,8 7,9

Superiors 28,0 16,0 9,0

Primaris o inferior 24,5 19,3 10,1

Secundaris 27,2 19,5 8,4

Superiors 26,7 16,0 8,3

Nascut/s a Espanya 25,4 19,5 8,7

Nascuts a l`estranger 28,3 17,8 11,4

Nascut/da a Espanya 26,0 20,0 9,1

Nascut/da a l`estranger 24,9 15,2 10,2

A càrrec d'altres persones 29,1 20,4 8,9

Sí, pago lloguer 20,9 16,9 9,6

Sí, sí pago propietat 14,9 16,5 10,1

No emancipat/da 28,4 20,3 9,1

Emancipat/da sense fills 20,8 15,4 10,2

Emancipat/da amb fills 15,0 18,1 8,5

Menys de 5 anys 24,0 14,2 9,4

Més de 5 anys (no sempre) 24,2 18,6 10,2

Sempre 27,2 21,0 8,7

Ocupat a temps complet 20,2 17,3 9,3

Ocupat a temps parcial o esporàdic 27,4 17,1 9,7

Aturat o inactiu 32,1 22,6 9,1

Només estudia 32,4 21,4 7,5

Estudia i treballa 24,0 16,1 9,1

Només treballa 20,1 17,7 9,7

Ni estudia ni treballa 31,3 28,5 14,3

Sense ESO 27,3 24,7 9,1

Només ESO 27,1 22,8 12,6

PFI/PTT 32,1 28,4 12,5

Batxillerat 28,3 16,8 9,4

CFGM 26,7 22,4 9,8

CFGS 22,6 17,8 8,9

Grau universitari 27,2 15,2 7,5

Màster/postgrau 15,7 9,2 8,0

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?
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Pràctica d’esport

La pràctica d’esport és una part fonamental del temps lliure durant

l’etapa jove, ja que és una de les principals formes de fomentar la

salut.

El 53% dels i les joves practica algun esport, ja sigui actualment

(recordem que l’enquesta es va fer al mes de juliol) o durant l’últim

curs. L’esport més practicat és anar al gimnàs, al qual hi van un

23% del total de persones enquestades, sobretot al CEM Les

Vernedes. Així doncs, la majoria de joves fan esport a Montornès

(un 77% dels que en fan). Qui fa esport a fora del municipi ho fa

sobretot en esports d’equip (havent-se de desplaçar allà on

entrenen), o per raó de proximitat a la feina.

La pràctica d’esport, si bé té un component de disponibilitat de

temps (les joves emancipades amb fills fan menys esport), salvant

aquesta excepció, té molt a veure amb la construcció d’hàbits i de

rutines: practiquen esport sobretot les persones que estudien i

treballen, particularment les que treballen a temps complet.

No es pot obviar que també hi ha un component de classe social:

practiquen més esport les persones joves fills i filles de famílies

amb estudis superiors, i que estan estudiant un CFGS o a la

universitat.

També hi ha un component de gènere, ja que hi ha força més

homes que practiquen esport.

Per contra, els col·lectius més vulnerables tenen menor tendència

a fer esport: les persones aturades, que no estudien ni treballen, o

que no tenen l’ESO o només un PTT. Al barri de Montornès Nord

es practica esport també en menor proporció. Hi ha, però, una

excepció: els joves d’origen estranger practiquen més esport.

23%

14%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

6%

Gimnàs

Futbol

Bàsquet

Córrer

Atletisme

Arts marcials

Ball

Bici

Padel

Natació

Altres

Montornès

Granollers

Altres municipis 
fora de la comarca

Barcelona, Sabadell...

Altres municipis 
de la comarca

Parets, Vilanova, Montmeló, 
Mollet, Canovelles...

5%
77%

15%

8%

53%

Sí

47%

No

Practiques actualment o durant aquest últim curs algun esport? 
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Quins segments de 

la població fan més 

esport?

Sí fa esport

53%

Dona 38%

Home 66%

16-17 anys 55%

18-24 anys 51%

25+ anys 54%

Montornès Centre 56%

Montornès Nord 42%

Primaris o inferior 50%

Secundaris 54%

Superiors 67%

Primaris o inferior 48%

Secundaris 52%

Superiors 68%

Nascut/s a Espanya 52%

Nascuts a l`estranger 58%

Nascut/da a Espanya 51%

Nascut/da a l`estranger 60%

A càrrec d'altres persones 55%

Sí, pago lloguer 43%

Sí, sí pago propietat 47%

No emancipat/da 54%

Emancipat/da sense fills 60%

Emancipat/da amb fills 25%

Menys de 5 anys 55%

Més de 5 anys (no sempre) 50%

Sempre 53%

Ocupat a temps complet 59%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 56%

Aturat o inactiu 42%

Només estudia 47%

Estudia i treballa 66%

Només treballa 53%

Ni estudia ni treballa 19%

Sense ESO 30%

Només ESO 54%

PFI/PTT 39%

Batxillerat 53%

CFGM 44%

CFGS 59%

Universitat 62%

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?
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Els joves que més esport practiquen 

son els homes, amb estudis 

superiors o/i procedents de famílies 

amb estudis elevats. Curiosament, 

son també els que més ocupats 

estan (estudien i treballen) els que 

també fan més esport. 

L’hàbit de fer esport està també 

molt estès entre els joves 

estrangers. 



Valoració del 
municipi

• Valoració de diferents aspectes de la

vida a Montornès

• Participació i valoració del

departament de Joventut (Satèl·lit)

• Coneixement, participació i valoració

dels pressupostos participatius joves

Kosmos

• Participació en associacions i entitats

• Vinculació emocional amb el poble

8
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4,16 4,10 4,08
3,79 3,68 3,63

3,38 3,32 3,31
3,04

2,60

Espais a 
l’aire
lliure
(parcs, 

places...)

Les activitats 
culturals i 

festives que 
es fan a 

Montornès
(espectacles, 

concerts, festes 
majors, etc.)

Les 
opcions 
per fer 

esport a 
Montornès

Els 
equipaments 

socio-
culturals

(teatre,
biblioteca, etc.)

Les 
opcions 

per 
comprar a 
Montornès

La 
convivència 

entre la 
gent a 

Montornès

La 
seguretat a 
Montornès 

(en relació a 
delictes, 

agressions...)

Les 
opcions 

per 
estudiar a 
Montornès

Les
opcions per 
passar-ho 
bé amb els 

amics

Les opcions 
per 

treballar a 
Montornès

Les opcions 
per trobar 
habitatge a 
Montornès

Molt bé (5)

Bé (4)

Regular (3)

Malament (2)

Molt malament (1)

Valoració de diferents aspectes 
de la vida a Montornès

Els elements millor valorats de la vida a Montornès són les activitats culturals i

festives, les opcions per fer esport i els parcs i places. Les activitats culturals, les

opcions per fer esport, i també els equipaments socioculturals, són millor valorats

pels i les joves de 16-17 anys. En canvi, els parcs i places són pitjor valorats pels

qui poden dedicar-hi més temps, els joves que no treballen ni estudien.

La convivència entre la gent té una valoració regular, amb un biaix de percepció

per classe social: són les joves amb pares amb estudis superiors qui la valoren

millor, i qui tenen estudis primaris qui la valora pitjor. Alhora, hi ha un component

d’origen: mentre que les persones nascudes a Espanya valoren la convivència en

la mitjana, les nascudes a l’estranger la valoren millor. El mateix biaix per origen

geogràfic passa amb la percepció de seguretat.

Les opcions per comprar són pitjor valorades a Montornès Nord.

Les opcions per passar-ho bé són millor valorades a Montornès Nord i entre els i

les joves de 16-17 anys. S’intueix l’efecte positiu que té l’existència d’un

equipament juvenil i les activitats que s’hi realitzen.

Els elements pitjor valorats són qüestions bàsiques per a construir el propi

projecte de vida: poder treballar i trobar habitatge a Montornès. Sobretot

l’habitatge, que té pitjors valoracions entre els majors de 25 anys i els segments

més vulnerables (qui no estudia ni treballa o va abandonar els estudis).
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Qui té una millor o 

pitjor opinió sobre 

alguns aspectes del 

poble?

Les activitats culturals i festives 

que es fan a Montornès 

(espectacles, concerts, festes 

majors, etc.)

Les opcions per fer esport a 

Montornès

Els espais a l’aire lliure (parcs, 

places…)

4,16 4,10 4,08

Dona 4,29 4,13 4,06

Home 4,03 4,08 4,10

16-17 anys 4,37 4,29 4,21

18-24 anys 4,19 4,06 4,07

25+ anys 4,02 4,08 4,04

Montornès Centre 4,18 4,14 4,10

Montornès Nord 4,09 3,96 4,03

Primaris o inferior 4,15 4,11 4,11

Secundaris 4,19 4,10 4,10

Superiors 4,07 4,15 3,96

Primaris o inferior 4,18 4,09 4,14

Secundaris 4,14 4,10 4,04

Superiors 4,11 4,19 4,01

Nascut/s a Espanya 4,15 4,12 4,06

Nascuts a l`estranger 4,17 4,02 4,21

Nascut/da a Espanya 4,13 4,12 4,06

Nascut/da a l`estranger 4,28 4,00 4,18

A càrrec d'altres persones 4,14 4,09 4,06

Sí, pago lloguer 4,28 4,11 4,24

Sí, sí pago propietat 4,12 4,06 3,95

No emancipat/da 4,13 4,12 4,08

Emancipat/da sense fills 4,15 4,07 4,24

Emancipat/da amb fills 4,37 3,97 3,88

Menys de 5 anys 4,26 3,96 4,18

Més de 5 anys (no sempre) 4,21 4,15 4,23

Sempre 4,10 4,12 3,98

Ocupat a temps complet 4,06 4,01 4,11

Ocupat a temps parcial o esporàdic 4,24 4,31 4,10

Aturat o inactiu 4,23 4,12 4,04

Només estudia 4,24 4,16 4,13

Estudia i treballa 4,07 4,12 4,11

Només treballa 4,18 4,05 4,12

Ni estudia ni treballa 4,10 4,03 3,69

Sense ESO 4,09 3,98 4,06

Només ESO 4,13 4,18 4,02

PFI/PTT 4,29 3,81 3,97

Batxillerat 4,47 4,34 4,09

CFGM 4,26 4,04 4,14

CFGS 3,99 4,17 4,12

Universitat 4,05 4,08 4,05

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

88



Qui té una millor o 

pitjor opinió sobre 

alguns aspectes del 

poble?

Els equipaments socioculturals 

(teatre, biblioteca, etc.)

La convivència entre la gent a 

Montornès del Vallès

Les opcions per comprar a 

Montornès

3,79 3,68 3,63

Dona 3,79 3,70 3,57

Home 3,80 3,65 3,69

16-17 anys 4,09 3,73 3,80

18-24 anys 3,76 3,68 3,59

25+ anys 3,70 3,65 3,60

Montornès Centre 3,77 3,69 3,70

Montornès Nord 3,87 3,64 3,40

Primaris o inferior 3,86 3,59 3,59

Secundaris 3,77 3,75 3,65

Superiors 3,62 3,81 3,58

Primaris o inferior 3,82 3,51 3,61

Secundaris 3,79 3,79 3,59

Superiors 3,70 3,89 3,72

Nascut/s a Espanya 3,77 3,68 3,65

Nascuts a l`estranger 3,94 3,73 3,58

Nascut/da a Espanya 3,78 3,64 3,62

Nascut/da a l`estranger 3,87 3,86 3,66

A càrrec d'altres persones 3,87 3,67 3,62

Sí, pago lloguer 3,74 3,59 3,71

Sí, sí pago propietat 3,54 3,94 3,60

No emancipat/da 3,86 3,64 3,63

Emancipat/da sense fills 3,46 3,84 3,75

Emancipat/da amb fills 3,74 3,64 3,35

Menys de 5 anys 3,67 3,88 3,78

Més de 5 anys (no sempre) 3,86 3,71 3,63

Sempre 3,77 3,60 3,59

Ocupat a temps complet 3,75 3,67 3,63

Ocupat a temps parcial o esporàdic 3,76 3,63 3,54

Aturat o inactiu 3,86 3,71 3,68

Només estudia 3,87 3,75 3,70

Estudia i treballa 3,70 3,69 3,52

Només treballa 3,87 3,64 3,67

Ni estudia ni treballa 3,58 3,53 3,65

Sense ESO 3,77 3,30 3,97

Només ESO 4,00 4,02 3,90

PFI/PTT 3,52 2,98 3,42

Batxillerat 3,89 3,84 3,67

CFGM 3,97 3,64 3,62

CFGS 3,76 3,69 3,67

Universitat 3,66 3,81 3,48

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Situació 

laboral

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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Qui té una millor o 

pitjor opinió sobre 

alguns aspectes del 

poble?

Les opcions per estudiar a 

Montornès

La seguretat a Montornès del 

Vallès (en relació a delictes, 

agressions...)

Les opcions per passar-ho bé 

amb els amics

3,38 3,32 3,31

Dona 3,35 3,28 3,29

Home 3,40 3,36 3,32

16-17 anys 3,69 3,46 3,87

18-24 anys 3,35 3,37 3,17

25+ anys 3,24 3,20 3,25

Montornès Centre 3,42 3,31 3,24

Montornès Nord 3,26 3,36 3,53

Primaris o inferior 3,35 3,31 3,33

Secundaris 3,39 3,33 3,35

Superiors 3,31 3,33 3,24

Primaris o inferior 3,35 3,22 3,40

Secundaris 3,35 3,36 3,20

Superiors 3,47 3,51 3,35

Nascut/s a Espanya 3,40 3,22 3,27

Nascuts a l`estranger 3,37 3,79 3,53

Nascut/da a Espanya 3,37 3,22 3,30

Nascut/da a l`estranger 3,39 3,83 3,36

A càrrec d'altres persones 3,48 3,30 3,35

Sí, pago lloguer 3,26 3,57 3,31

Sí, sí pago propietat 2,95 2,89 3,16

No emancipat/da 3,45 3,29 3,33

Emancipat/da sense fills 3,13 3,58 3,31

Emancipat/da amb fills 3,07 2,99 3,11

Menys de 5 anys 3,51 3,69 3,33

Més de 5 anys (no sempre) 3,27 3,38 3,31

Sempre 3,41 3,19 3,30

Ocupat a temps complet 3,27 3,30 3,24

Ocupat a temps parcial o esporàdic 3,44 3,20 3,20

Aturat o inactiu 3,47 3,42 3,46

Només estudia 3,44 3,53 3,44

Estudia i treballa 3,35 3,22 3,14

Només treballa 3,31 3,32 3,31

Ni estudia ni treballa 3,46 2,97 3,42

Sense ESO 3,32 2,73 3,21

Només ESO 3,65 3,62 3,43

PFI/PTT 3,27 3,16 3,52

Batxillerat 3,61 3,60 3,59

CFGM 3,35 3,37 3,52

CFGS 3,18 3,32 3,07

Universitat 3,43 3,26 3,13

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge
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Qui té una millor o 

pitjor opinió sobre 

alguns aspectes del 

poble?

Les opcions per treballar a 

Montornès

Les opcions per trobar habitatge 

a Montornès

3,04 2,60

Dona 2,91 2,52

Home 3,15 2,68

16-17 anys 3,16 3,16

18-24 anys 3,01 2,63

25+ anys 3,02 2,35

Montornès Centre 2,99 2,62

Montornès Nord 3,18 2,55

Primaris o inferior 3,10 2,47

Secundaris 2,83 2,69

Superiors 3,16 2,96

Primaris o inferior 3,03 2,55

Secundaris 3,00 2,50

Superiors 3,10 2,97

Nascut/s a Espanya 3,07 2,58

Nascuts a l`estranger 2,92 2,68

Nascut/da a Espanya 3,04 2,60

Nascut/da a l`estranger 3,04 2,61

A càrrec d'altres persones 3,03 2,66

Sí, pago lloguer 2,97 2,25

Sí, sí pago propietat 3,03 3,19

No emancipat/da 3,03 2,59

Emancipat/da sense fills 3,12 2,84

Emancipat/da amb fills 2,87 2,24

Menys de 5 anys 3,22 2,85

Més de 5 anys (no sempre) 3,01 2,48

Sempre 3,01 2,59

Ocupat a temps complet 3,03 2,43

Ocupat a temps parcial o esporàdic 3,09 2,63

Aturat o inactiu 3,01 2,82

Només estudia 3,11 3,07

Estudia i treballa 2,88 2,44

Només treballa 3,18 2,46

Ni estudia ni treballa 2,81 2,22

Sense ESO 3,19 2,15

Només ESO 3,23 2,69

PFI/PTT 3,22 2,76

Batxillerat 3,00 3,01

CFGM 2,99 2,41

CFGS 2,98 2,87

Universitat 3,02 2,36

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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57%

Sí que el conec

19%
Em sona

24%
Ni idea

24%

Valoració
molt bona

30%
Valoració bona

2%

Valoració regular

1%

Valoració dolenta
o molt dolenta

Participació i valoració del 
departament de Joventut (Satèl·lit) Coneixes el Departament de Joventut de Montornès del Vallès? 

Quina valoració fas del Departament de Joventut? 
(només responen ‘el conec’ o ‘em sona’)

El coneixement del Departament de Joventut i del centre

juvenil Satèl·lit ens permet identificar no sols l’abast de

joves als quals pot arribar el departament, sinó quins són

els sectors de joves entre els quals és difícil accedir-hi

perquè no coneixen el recurs.

La majoria dels joves de Montornès (un 76%) coneixen el

departament de Joventut (un 57% sí el coneix, i un 19% li

sona). Només un 23% no en té ‘ni idea’.

El coneixement és més alt entre el públic físicament més

proper: els i les joves de Montornès Nord (83%).

Hi ha un decalaix d’edat i de temps de residència al

municipi: mentre que coneixen el Departament una vasta

majoria de les persones de 16-17 anys (89%) i de les que

han viscut sempre a Montornès (88%), el coneixement és

prou més limitat entre les qui tenen més de 25 anys (65%)

i sobretot de les que fa menys de 5 anys que viuen a

Montornès (34%). Aquest desconeixement més alt també

el trobem entre les persones que no han anat a escoles o

instituts del poble. Per augmentar el coneixement del

departament de Joventut caldria trobar la forma de dirigir-

se a aquests dos públics.

La valoració és globalment bona. Les úniques veus

crítiques comenten que hi ha coses que es diuen i després

no es fan, o que preferirien fer altres tipus de formació

(reforç escolar, gestió de l’economia personal...) en

comptes d’enfocar-se en el joc.
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Qui coneix més el 

Departament de 

Joventut?

Coneix o li sona Departament 

Joventut

TOTAL 76%

Dona 77%

Home 76%

Montornès Centre 74%

Montornès Nord 83%

16-17 anys 89%

18-24 anys 79%

25+ anys 65%

Primaris o inferior 76%

Secundaris 76%

Superiors 83%

Primaris o inferior 76%

Secundaris 75%

Superiors 78%

Nascut/s a Espanya 79%

Nascuts a l`estranger 67%

Nascut/da a Espanya 80%

Nascut/da a l`estranger 61%

A càrrec d'altres persones 82%

Sí, pago lloguer 66%

Sí, sí pago propietat 64%

Altres situacions 50%

No emancipat/da 83%

Emancipat/da sense fills 56%

Emancipat/da amb fills 59%

Menys de 5 anys 34%

Més de 5 anys (no sempre) 79%

Sempre 88%

Escola Can Parera 90%

Escola Mogent 100%

Escola Sant Sadurní 87%

Escola Marinada 85%

Altres escoles fora de Montornès 47%

Institut Vinyes Velles 89%

Institut Marta Mata 88%

Altres instituts fora de Montornès 38%

Sexe

Barri

Grup d`edat

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Centre de 

primària

Centre d'ESO
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64%

Ni idea

17%

Sí que els 
conec

19%
Em sona

10%

Ha participat

26%
No ha participat

5%

Valoració
molt bona

4%

Valoració
bona

1%
Valoració regular

Coneixement, participació i valoració dels 
pressupostos participatius joves Kosmos

Coneixes els pressupostos 
participatius joves (Kosmos) de 

Montornès del Vallès? 

Has participat en els pressupostos participatius joves (Kosmos)? 
(només responen ‘el conec’ o ‘em sona’)

Quina valoració fas dels pressupostos participatius joves? 
(només respon qui ha participat)

Els pressupostos participatius Kosmos arriben al 2019 a la

seva segona edició. Si bé un 64% de les persones

enquestades no coneixen aquest projecte, cal valorar

positivament que després del primer any, ja el coneixen un

17% dels i les joves, i un 19% addicional els hi sona.

D’aquest 36% que té algun coneixement sobre els

pressupostos participatius joves, prop d’un terç hi ha

participat (10%), mentre que 26% restant el coneix o li

sona però no hi ha participat.

Els perfils que coneixen més aquest projecte són els joves

de 16-17 anys (46% coneix o li sona). Trobem que hi ha un

factor de classe social: són els fills i filles de famílies amb

estudis superiors qui coneixen en major mesura els

pressupostos participatius (43-48%).

Els perfils que coneixen menys el projecte són els joves

nascuts a l’estranger (24%) i els qui fa menys de 5 anys

que viuen a Montornès (16%). Caldrà treballar aquests dos

perfils per arribar a més gent.

D’entre els qui coneixen el projecte, qui ha dit que participa

són, en major mesura, dones (14%), joves de 16-17 anys

(20%), i fill/a de pare amb estudis superiors (15%). D’entre

qui el coneix, qui fa menys el pas per participar són les

persones que fa poc que resideixen a Montornès (2%), a

les quals caldrà animar.

Les valoracions de qui hi ha participat són quasi totes molt

bones o bones. Les valoracions crítiques parlen

d’augmentar-ne el pressupost, millorar la transparència de

com es gasten els diners i motivar la participació de les

persones tímides. 94



Qui coneix i 

participa més al 

procés participatiu 

jove Kosmos?

Coneix o li sona Kosmos Participa a Kosmos

TOTAL 36% 10%

Dona 36% 14%

Home 37% 6%

Montornès Centre 35% 10%

Montornès Nord 39% 10%

16-17 anys 46% 20%

18-24 anys 33% 8%

25+ anys 35% 7%

Primaris o inferior 33% 8%

Secundaris 38% 9%

Superiors 48% 17%

Primaris o inferior 31% 6%

Secundaris 38% 12%

Superiors 43% 12%

Nascut/s a Espanya 38% 9%

Nascuts a l`estranger 30% 11%

Nascut/da a Espanya 39% 10%

Nascut/da a l`estranger 24% 10%

A càrrec d'altres persones 39% 11%

Sí, pago lloguer 29% 10%

Sí, sí pago propietat 32% 0%

Altres situacions 30% 5%

No emancipat/da 37% 10%

Emancipat/da sense fills 35% 11%

Emancipat/da amb fills 30% 0%

Menys de 5 anys 16% 2%

Més de 5 anys (no sempre) 32% 11%

Sempre 45% 12%

Escola Can Parera 42% 15%

Escola Mogent 45% 13%

Escola Sant Sadurní 33% 9%

Escola Marinada 41% 8%

Altres escoles fora de Montornès 30% 7%

Institut Vinyes Velles 41% 11%

Institut Marta Mata 40% 12%

Altres instituts fora de Montornès 25% 5%

Temps de 

residència a 

Montornès

Centre de 

primària

Centre d'ESO

Sexe

Barri

Grup d`edat

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència
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Participació en associacions i 
entitats

17%

Sí

83%

No

Ets membre o participes activament en alguna associació, 
entitat o esplai de Montornès del Vallès?

La participació en associacions ens permet identificar

els col·lectius de joves que estan més arrelats en el

poble i que participen en major mesura de la vida

comunitària.

Hi ha un 17% dels i les joves enquestades que participa

en alguna associació, entitat o esplai. La més

mencionada és l’Esplai Panda, seguit d’entitats

esportives (clubs de futbol, club de bàsquet,

d’atletisme), d’entitats religioses (mesquita) o lúdico-

culturals (Pere Anton o Bartomeus).

Observem una major participació a les entitats per part

de les persones més grans de 25 anys (25%) i de

l’escola Marinada (25%, per la influència de l’Esplai

Panda). Les persones que menys hi participen són les

que han nascut a l’estranger (10%) i les que fa menys

de 5 anys que viuen a Montornès (6%).

Pel que fa a l’edat, podem interpretar dues realitats: o

bé hi ha una manca de relleu generacional, o bé les

persones joves comencen a associar-se en major

mesura a partir dels 25 anys.

En qualsevol cas, cal prendre mesures per tal de

fomentar la participació en entitats de persones d’origen

estranger i dels nous veïns i veïnes joves del poble.

Respecte al Pla de joventut de 2015-2019, no podem

comparar les dades perquè l’enquesta es va fer

sobretot a adolescents de 12 a 18 anys.
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Qui participa més a 

les entitats?
Participa a alguna entitat

TOTAL 17%

Dona 16%

Home 17%

Montornès Centre 16%

Montornès Nord 20%

16-17 anys 15%

18-24 anys 13%

25+ anys 25%

Primaris o inferior 16%

Secundaris 16%

Superiors 23%

Primaris o inferior 16%

Secundaris 17%

Superiors 18%

Nascut/s a Espanya 18%

Nascuts a l`estranger 14%

Nascut/da a Espanya 19%

Nascut/da a l`estranger 10%

A càrrec d'altres persones 17%

Sí, pago lloguer 14%

Sí, sí pago propietat 20%

Altres situacions 25%

No emancipat/da 18%

Emancipat/da sense fills 16%

Emancipat/da amb fills 19%

Menys de 5 anys 6%

Més de 5 anys (no sempre) 14%

Sempre 22%

Escola Can Parera 21%

Escola Mogent 10%

Escola Sant Sadurní 19%

Escola Marinada 25%

Altres escoles fora de Montornès 11%

Institut Vinyes Velles 20%

Institut Marta Mata 18%

Altres instituts fora de Montornès 9%

Sexe

Barri

Grup d`edat

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Centre de 

primària

Centre d'ESO
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Vinculació emocional amb el poble

Podem fer servir el nombre d’amistats que tenen els i les joves a

Montornès, si els hi agrada viure a Montornès i si tenen intenció de

quedar-s’hi a viure, per tal de mesurar la vinculació emocional dels

joves amb el poble.

La majoria de persones tenen bastants amistats a Montornès

(mitjana de 4,09 sobre 5 amb una desviació típica de ±1,1), els hi

agrada bastant viure a Montornès (mitjana de 3,99 sobre 5 amb una

desviació típica de ±1,1). Tanmateix, destaca que ‘només’ un 48%

diu tenir intenció de quedar-se a viure a Montornès.

Prenent en consideració la forma com diferents subgrups han

respost a les tres preguntes, podem identificar quatre grans grups:

1. Les persones que han aconseguit emancipar-se a Montornès

(sobretot en un pis de propietat) són les que presenten,

lògicament, una vinculació més gran: els hi agrada més viure al

poble, hi tenen més amistats i s’hi volen quedar (particularment

si ja tenen més de 25 anys i tenen feina estable).

2. Els i les joves amb pitjors itineraris educatius (sense ESO)

tenen una baixa vinculació emocional amb el poble: hi tenen

menys amistats, els hi agrada poc viure-hi i volen marxar en

major mesura (sobretot si són fills/es de famílies amb un nivell

educatiu baix).

3. Les persones de 16-17 anys, malgrat tenir més amistats, hi

tenen una vinculació emocional menor, ja que molts en volen

marxar.

4. Finalment, les persones estrangeres i les que fa poc que viuen

al poble tenen menys amistats a Montornès, però això no fa que

tinguin ganes de marxar, ans al contrari.

3,99

MoltGens Poc Regular Bastant

Tens intenció de quedar-te a viure en el poble o de marxar a algun altre lloc a viure? 

±1,1

4,09

MoltesCap Poques Regular Bastants

Tens amistats a Montornès del Vallès?

±1,1

Quedar-me a
Montornès

48%

Marxar a un altre 
lloc dins d’Espanya

30%

No ho sé

14%

Marxar a un altre país

8%

T’agrada viure a Montornès?
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Qui té amistats a 

Montornès?

 Tens amistats a Montornès del 

Vallès?

4,09

Dona 4,05

Home 4,13

16-17 anys 4,29

18-24 anys 4,05

25+ anys 4,06

Montornès Centre 4,08

Montornès Nord 4,12

Primaris o inferior 4,06

Secundaris 4,06

Superiors 4,26

Primaris o inferior 3,91

Secundaris 4,25

Superiors 4,10

Nascut/s a Espanya 4,15

Nascuts a l`estranger 3,83

Nascut/da a Espanya 4,16

Nascut/da a l`estranger 3,76

A càrrec d'altres persones 4,13

Sí, pago lloguer 4,05

Sí, sí pago propietat 4,42

No emancipat/da 4,16

Emancipat/da sense fills 3,93

Emancipat/da amb fills 3,91

Menys de 5 anys 3,13

Més de 5 anys (no sempre) 4,26

Sempre 4,29

Ocupat a temps complet 4,19

Ocupat a temps parcial o esporàdic 4,17

Aturat o inactiu 3,92

Només estudia 3,91

Estudia i treballa 4,14

Només treballa 4,26

Ni estudia ni treballa 3,91

Sense ESO 3,75

Només ESO 4,27

PFI/PTT 4,26

Batxillerat 4,13

CFGM 4,01

CFGS 4,19

Grau universitari 4,17

Màster/postgrau 3,67

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge
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A qui li agrada més 

viure a Montornès?

T’agrada viure a Montornès? 

3,99

Dona 3,95

Home 4,02

16-17 anys 3,93

18-24 anys 3,93

25+ anys 4,09

Montornès Centre 4,01

Montornès Nord 3,90

Primaris o inferior 4,00

Secundaris 4,03

Superiors 3,90

Primaris o inferior 4,04

Secundaris 3,98

Superiors 3,86

Nascut/s a Espanya 4,03

Nascuts a l`estranger 3,85

Nascut/da a Espanya 4,02

Nascut/da a l`estranger 3,83

A càrrec d'altres persones 3,88

Sí, pago lloguer 4,15

Sí, sí pago propietat 4,57

No emancipat/da 3,88

Emancipat/da sense fills 4,25

Emancipat/da amb fills 4,28

Menys de 5 anys 4,12

Més de 5 anys (no sempre) 3,93

Sempre 3,98

Ocupat a temps complet 4,07

Ocupat a temps parcial o esporàdic 4,00

Aturat o inactiu 3,88

Només estudia 3,95

Estudia i treballa 4,08

Només treballa 4,03

Ni estudia ni treballa 3,62

Sense ESO 3,35

Només ESO 4,10

PFI/PTT 3,76

Batxillerat 3,90

CFGM 3,90

CFGS 4,09

Universitat 4,21

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare
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Qui vol quedar-se al 

poble i qui vol 

marxar-ne?

Vull quedar-me a Montornès Vull marxar

48% 38%

Dona 46% 42%

Home 50% 35%

16-17 anys 38% 52%

18-24 anys 41% 43%

25+ anys 61% 26%

Montornès Centre 47% 39%

Montornès Nord 51% 37%

Primaris o inferior 54% 36%

Secundaris 42% 40%

Superiors 44% 42%

Primaris o inferior 56% 35%

Secundaris 46% 39%

Superiors 33% 51%

Nascut/s a Espanya 46% 39%

Nascuts a l`estranger 56% 37%

Nascut/da a Espanya 46% 39%

Nascut/da a l`estranger 55% 33%

A càrrec d'altres persones 38% 46%

Sí, pago lloguer 65% 28%

Sí, sí pago propietat 87% 10%

No emancipat/da 40% 44%

Emancipat/da sense fills 67% 22%

Emancipat/da amb fills 71% 26%

Menys de 5 anys 65% 23%

Més de 5 anys (no sempre) 43% 46%

Sempre 45% 39%

Ocupat a temps complet 56% 28%

Ocupat a temps parcial o esporàdic 41% 50%

Aturat o inactiu 41% 45%

Només estudia 39% 43%

Estudia i treballa 43% 40%

Només treballa 60% 29%

Ni estudia ni treballa 50% 47%

Sense ESO 57% 39%

Només ESO 67% 25%

PFI/PTT 45% 41%

Batxillerat 33% 56%

CFGM 48% 40%

CFGS 47% 37%

Universitat 49% 32%

Relació amb 

l'habitatge

Unitat de 

convivència

Temps de 

residència a 

Montornès

Situació 

laboral

Estudia o 

treballa?

Nivell 

d'estudis 

cursat més alt

TOTAL

Sexe

Grup d`edat

Barri

Nivell 

d`estudis pare

Nivell 

d`estudis 

mare

Origen dels 

pares

Lloc de 

naixement
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Els itineraris educatius tenen una clara orientació cap al món del treball. La

població jove és més conscient de la importància dels estudis per a

aconseguir la feina que volen, particularment en l’entorn en què es troba

Montornès. Així, la formació professional és una opció forta entre els i les

joves de Montornès. En aquest sentit, sembla idoni augmentar la oferta

de CFGM i crear oferta de CFGS.

El fracàs escolar afecta a un 13% dels joves, però la meitat acaba obtenint

l’ESO. No tenir l’ESO és un llastre en el mercat laboral: un terç d’elles i ells

no estudien ni treballen. Les polítiques de transició al treball s’han

demostrat molt efectives per redirigir-los a un CFGM o a una feina (molt

pocs de PTT no estudien ni treballen).

L’accés al batxillerat i a la universitat està molt condicionat a l’estructura

social i l’origen familiar. Malgrat que l’itinerari batxillerat-CFGS-universitat

cada cop és més comú, cal trencar barreres socioeconòmiques per tal

que nois i noies de famílies que no tenen estudis superiors es

plantegin anar a la universitat i puguin accedir a feines més qualificades.

L’emancipació es dona a partir

dels 25 anys, associat a la plena

integració en el mercat de treball i

molts cops amb la conjunció de

dos factors: la compra d’un

habitatge i la formació d’un nou

nucli familiar.

Cal trobar solucions per a les

persones joves de menys de 25

anys que no tenen feina estable

que volen emancipar-se a

Montornès.

Les pantalles (mòbil, TV, consoles, ordinador) són

l’element a què més temps lliure hi dediquen els joves del

poble, particularment els menors de 18 anys, més que a

passar temps (presencial) amb els amics i amigues, i

molt més que a sortir pel carrer, passejar o anar de festa.

L’esport el practiquen més de la meitat dels joves de

Montornès, però veiem que hi ha factors personals de

manca d’hàbit que fan que hi accedeixin menys els

col·lectius més vulnerables. Al mateix temps, observem

que el més freqüent és que sigui un esport individual

(anar al gimnàs) i menys d’equip. Les polítiques d’acció

social i comunitària i d’esport han d’anar de la mà

per tal de reduir l’ús de pantalles i acostar l’esport a

la població en risc social.

Les activitats culturals i festives, l’esport i les places i parcs són els

elements del poble millor valorats pels i les joves de Montornès, per tant

són aspectes a potenciar i preservar. D’altra banda, les oportunitats

d’accés a l’habitatge i al treball a Montornès són les que es valoren

pitjor. La vinculació emocional del poble és pitjor entre els qui tenen

trajectòries educatives baixes, no es poden emancipar o no troben feina.

Les polítiques d’habitatge, l’accés a la propietat de l’habitatge, la

millora tant de l’ocupabilitat com de l’acostament de les ofertes

laborals de les empreses cap els i les joves de Montornès són

també polítiques que generen identificació i vinculació amb el

poble.

Els i les joves de Montornès entren al mercat laboral abans per la

major presència d’itineraris educatius curts (FP) i perquè els que

van la universitat en gran mesura treballen mentre estudien. Hi ha

menys persones que no estudien ni treballen, perquè el mercat està

absorbint més les feines de baixa qualificació, i perquè la majoria de

joves entenen que estudiar és un factor que permet l’èxit en la vida

laboral. La majoria dels joves tenen algun pla per al seu futur, i per

molts d’ells aquest passa per estudiar.

Són els joves que no han acabat l’ESO i que no segueixen estudiant

els que estan en pitjor situació en el mercat de treball. Cal seguir

fomentant polítiques de capacitació laboral que s’han

demostrat exitoses (com el PTT) per tal d’aconseguir reduir

l’abandonament escolar prematur.

Hi ha poc accés per part dels i les joves als

recursos i serveis públics com el departament de

Joventut o l’Endavant Jove. No obstant, aquests

arriben al públic objectiu que necessita més ajuda

(els qui tenen menys estudis o els han

abandonat, d’origen estranger...). El Departament

de Joventut, malgrat que hi ha poc accés, és

força conegut entre els joves, També el projecte

de pressupostos participatius joves ha arribat a

ser prou conegut malgrat ser el seu segon any.

Per tal d’aconseguir més accés als recursos i

més participació, cal donar a conèixer els

recursos sobretot a la població major de 18

anys, i als que no han viscut sempre a

Montornès.

També cal impulsar l’associacionisme com a

forma de suport entre els mateixos joves, que ara

està circumscrit a l’esplai i als clubs esportius.
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Què hem après

dels joves de 

Montornès gràcies a 

l’enquesta?
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