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GRÀFIC 1: Motius pels quals van voler cursar el Cicle – Primer Curs-  (%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 

1. EDUCACIÓ 

Pel que fa als cicles formatius, la comarca del Solsonès n’ofereix 8, la meitat dels quals són de 

grau mitjà i l’altra meitat de grau superior. Mitjançant la realització d’una enquesta s’han 

pogut obtenir els següents resultats, desglossats per cada cicle formatiu ordenats per ordre 

alfabètic: 

• Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i Atenció Sociosanitària (2 cursos) 

Referent al seu nombre d’alumnes, aquest ha incrementat la xifra respecte al curs 2008-2009, 

encara que predominen les dones per sobre dels homes en tots dos cursos. Tot i així, el 

nombre d’homes respecte al curs passat s’ha incrementat un 50%, tot i que en els dos la 

franja d’edat és molt àmplia, ja que oscil·la des dels 18 anys fins als 45.  

En tots dos cursos més del 50% procedeixen del municipi de Solsona, encara que també hi ha 

alguns alumnes que provenen de la resta de municipis del Solsonès i en menor proporció de 

les comarques properes com el Berguedà, Anoia i Bages. En canvi, les motivacions que van 

tenir a l’hora de cursar aquest cicle van ser molts diferents entre els dos cursos, tal i com es 

pot apreciar als gràfics, al primer dels quals correspon al primer curs i l’altre, al segon.  
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GRÀFIC 2: Motius pels quals van voler cursar el Cicle – Segon Curs-  (%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 

 
GRÀFIC 3: Raons per les quals no compaginen feina i estudis –Primer curs-  (%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 
GRÀFIC 4: Raons per les quals no compaginen feina i estudis –Segon Curs-  (%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta 
personalment 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, es pot apreciar que el nombre d’alumnes que s’ha quedat a l’atur i que ha 

decidit estudiar s’ha incrementat un 14% mentre que en el primer curs no hi ha cap alumne 

que utilitzi el cicle com a via per accedir a la universitat, a diferència del segon que aquesta 

opció és escollida per més d’un 38% dels alumnes. 

També, cal destacar que el volum de 

persones que havia treballat abans de 

realitzar el cicle en el primer curs 

s’ha incrementat respecte al curs 

2008-2009, que era d’un 50%.  

 Més del 65% dels alumnes d’aquest 

cicle estan compaginant feina i 

estudis i pel que fa a la resta de 

persones, no ho compaginen per motius 

molt divergents entre els dos cursos, tal 

i com s’aprecia als gràfics, ja que en el 

primer curs més del 8% s’ha quedat 

sense feina, tot i que més de la meitat 

reben prestació d’atur, encara que ningú 

rep l’ajuda dels 42o euros.  
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GRÀFIC 5: Motius pels quals van voler cursar el Cicle (%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 

• Grau Mitjà de Gestió Administrativa (Un curs) 

En aquest cicle, més del 65% dels alumnes són dones, tot i que la franja d’edat del curs és 

molt diversa, ja que oscil·la des dels 17 anys fins als 50. Pel que fa a la seva procedència, més 

del 75% té com a residència 

habitual el municipi de 

Solsona.  

Els alumnes d’aquest cicle van 

tenir unes motivacions molt 

diverses a l’hora de decidir a 

cursar-lo, tal i com s’observa 

al gràfic, encara que cap 

alumne va escollir el cicle com 

a via alternativa o d’accés a la 

universitat.  

També, cal destacar que tots els seus alumnes havien treballat abans del cicle, dels quals més 

del 30% havia treballat en empreses de la comarca que ja han tancat com EGO Appliance 

Controls i Filsmit. A més, actualment cap dels alumnes està compaginant feina i estudis, ja 

que més d’un 40% no troba feina o bé s’ha quedat a l’atur recentment. Malgrat tot, totes les 

persones que estan a l’atur (55,56%) reben una prestació d’atur, però cap d’ells rep l’ajuda 

dels 420 euros. 

• Grau Mitjà d’Electromecànica de Vehicles (2 cursos) 

Aquest cicle ha incrementat molt el seu nombre d’alumnes, ja que enguany té més de 15 

alumnes mentre que el curs 2008-2009 aquesta xifra no arribava als 8, tot i així tots els seus 

alumnes en els dos cursos són homes que tenen una edat compresa entre els 17 i 20 anys i, a 

més, més del 60% d’aquests tenen com a residència habitual Solsona. 

Pel que fa a les seves motivacions, la majoria dels alumnes del primer curs han escollit 

realitzar aquest cicle per incrementar les seves sortides professionals, ja que tots tenen com a 

formació màxima el Graduat en Educació Secundària mentre que els del segon curs han 

decidit cursar-lo com a alternativa a la universitat. 
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GRÀFIC 6: Motius pels quals van voler cursar el Cicle- Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 
GRÀFIC 7: Motius pels quals van voler cursar el Cicle- Segon  Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

Referent al primer curs, el 62,5% dels alumnes no havien treballat abans de cursar-lo i més 

del 90% actualment tampoc està treballant i estudiant a la vegada, ja que la gran majoria dels 

alumnes es volen centrar en els estudis. Pel que fa als alumnes que havien treballat abans, 

cap cobra alguna prestació d’atur.  

En canvi, en el segon curs més del 60% dels alumnes havia treballat prèviament, tot i que 

només un 33, 33% està compaginant feina i estudis actualment, ja que la resta es vol dedicar 

exclusivament als estudis.  

• Grau Mitjà d’Equips i Instal·lacions electrotècniques 

Aquest cicle formatiu es troba en una situació semblant a l’anterior, ja que enguany el 

nombre d’alumnes s’ha duplicat respecte l’any passat, encara que la seva totalitat són homes. 

No obstant això, la franja 

d’edat s’ha ampliat, ja que els 

alumnes del primer curs tenen 

una edat compresa entre els 17 

i 30 anys, a diferència dels de 

segon que les seves edats 

oscil·len entre 17 i 2o anys. 

Pel que fa a la seva 

procedència, la gran majoria 

viuen al municipi de Solsona.  

En canvi, hi ha notables 

diferències entre els dos cursos 

referent a les motivacions, tal i 

com es pot apreciar als gràfics. 

D’aquesta manera, es pot 

observar que cap dels alumnes de 

segon curs va escollir estudiar 

aquest cicle perquè no trobava 

feina o es va quedar a l’atur, a 

diferència del primer curs, tot i 

que encara la majoria en tots dos 
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GRÀFIC 8: Raons per les quals no compaginen feina i estudis – Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 
GRÀFIC 9: Procedència dels alumnes del cicle formatiu – Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 

cursos el van cursar perquè volien millorar els seus estudis. 

Pel que fa al primer curs, més del 60% dels seus alumnes havien treballat prèviament, tot i 

que més del 85% no compaginen estudis i feina per diversos motius que es troben 

representats al gràfic. En 

aquest cas, només un 40% dels 

alumnes que estan a l’atur 

reben algun tipus de prestació 

econòmica.  

Referent al segon curs, només 

la meitat dels seus alumnes 

havien treballat abans del cicle 

i també només un 25% estan 

compaginant feina i estudis, ja que el 75% restant prefereix centrar-se en els estudis o ja està 

satisfet amb les pràctiques del mateix cicle. En aquest curs cap alumne  ha treballat suficient 

temps per poder accedir a alguna prestació d’atur.  

• Grau Superior d’Educació Infantil (2 cursos) 

En aquest cas, enguany el nombre d’alumnes s’ha estabilitzat, tot i que hi ha hagut un 

lleuger increment respecte al curs 2008-2009, tot i així en els dos cursos la majoria 

d’alumnes són dones. Pel que fa a la franja d’edat, aquesta s’ha mantingut, ja que oscil·la 

entre els 18 i 50 anys, encara 

que la gran majoria es troba 

compresa entre els  18 i 20 

anys.  

En canvi, la majoria dels 

alumnes, sobretot del primer 

curs, tenen la seva residencial 

fora de la comarca del 

Solsonès, tal i com es pot 

apreciar al gràfic.  
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GRÀFIC 10: Motius pels quals estan cursant el cicle formatiu – Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 

Mentre que més del 60% 

del alumnes del segon 

curs estan estudiant el 

cicle com a via d’accés a 

la universitat, les 

motivacions dels de 

primer curs són molt 

diverses.  

També, cal dir que 

majoritàriament les dues 

formacions prèvies que 

tenen els alumnes abans 

de cursar aquest cicle formatiu són el batxillerat i el cicle formatiu de grau mitjà, tot i que 

també hi ha alguna persona que té algun títol universitari. 

La gran majoria de les persones, tant de primer com del segon curs, havien treballat 

prèviament al cicle, tot i que entre tots dos cursos no hi ha més d’un 20% de persones que es 

trobin a l’atur. Tot i així, dins d’aquesta xifra hi ha al voltant d’un 5% que rep subsidi d’atur i 

l’ajuda dels 420 euros.  

Pel que fa a la combinació d’estudis i feina, hi ha més persones al primer curs (aprox. 58%) 

que compaginen estudis i feina que al segon (aprox. 47%). La resta de persones dels dos 

cursos que  no compaginen les dues tasques és bàsicament perquè volen centrar-se en els 

estudis o perquè no troben feina. 

• Grau Superior en Administració i Finances (2 cursos) 

Aquest cicle també ha incrementat el seu nombre d’alumnes, però d’una manera poc 

significativa, tot i així més del 90% dels quals entre els dos cursos són dones. Pel que fa a la 

franja d’edat, aquesta se situa entre els 18 i 40 anys i al voltant d’un 50% tenen la seva 

residència habitual a Solsona, encara que també hi ha algunes persones que viuen a altres 

municipis de la comarca del Solsonès o a la comarca del Bages.  
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GRÀFIC 11: Motius pels quals estan cursant el Cicle Formatiu – Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 
 

GRÀFIC 12: Procedència dels alumnes– Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

Pel que fa al segon curs, 

el 60% dels seus alumnes 

tenen com a objectiu 

utilitzar el cicle per tal 

d’incrementar els seus 

estudis, en canvi, els 

objectius de les persones 

del primer curs estan molt 

diversificats, tal i com es 

veu al gràfic.  

Referent al primer curs, 

més del 80% dels seus alumnes havia treballat abans de realitzar-lo mentre que actualment 

més d’un 60% no està compaginant feina i estudis, ja que en aquests moments no està 

buscant feina. Tot i així, un 20% està rebent la prestació d’atur.  

Pel que fa als alumnes del segon curs, el 75% no havia treballat abans de la crisi, tot i que 

actualment tots estan estudiant i treballant a la vegada, fet que ocasiona cap d’ells està a 

l’atur.  

• Grau Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (2) 

cursos 

En aquest cicle, el nombre d’alumnes que s’han matriculat aquest any respecte al curs 2008-

2009 no ha tingut un 

augment molt significatiu, 

tot i que més del 75% en els 

dos cursos predominen els 

homes. Pel que fa a la franja 

d’edat, mentre que en el 

primer curs aquesta oscil·la 

entre 20 i 45 anys, en el 

segon aquesta s’ha reduït 

fins als 40 anys. 
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GRÀFIC 13: Procedència dels alumnes– Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 
 

GRÀFIC 14: Motius pels quals volien cursar el cicle formatiu– Primer Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 

En tots dos cursos, tal i com s’aprecia als gràfics, la seva procedència és molt variada, ja que 

la majoria no prové ni 

del Solsonès i ni de les 

comarques properes. 

D’aquesta manera, es pot 

observar que el volum 

d’alumnes de  la comarca 

en aquest cicle formatiu 

és força reduït.   

 

En canvi, la gran majoria 

dels seus alumnes han 

decidit cursar-lo per tal d’ampliar les seves sortides professionals. També la gran majoria 

tenien abans d’estudiar el cicle com a màxima formació un cicle formatiu de grau mitjà o bé 

el batxillerat. 

Referent al  món laboral, més del 70% entre tots dos cursos havien treballat abans de cursar-

lo, tot i que actualment entre els dos menys del 20% estan treballant juntament amb el cicle, 

ja que la gran majoria d’alumnes es volen centrar en els estudis.  

Finalment, poques persones reben prestacions d’atur, ja que en el primer curs aquesta xifra 

és de 21% i en el segon, de 18%, encara que s’ha incrementat lleugerament. 

 

• Grau Superior en Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries 

A diferència de la resta 

de cicles, en aquest la 

xifra d’alumnes s’ha 

reduït lleugerament 

respecte al segon curs, 

tot i que s’ha 

incrementat el nombre 

de dones, ja que ha 

passat del 8% al voltant 

del 55%. A més, en el 

primer curs s’ha 

incrementat la franja d’edat fins als 35 anys, ja que en el segon la xifra només arribava a 30.  
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GRÀFIC 15: Motius pels quals volien cursar el cicle formatiu– Segon Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 
GRÀFIC 16: Edat de la població enquestada– Segon Curs-(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 

Pel que fa a la seva 

procedència, en el primer 

curs la majoria de persones 

provenen de comarques 

llunyanes al Solsonès com 

el Barcelonès i el Vallès 

Occidental mentre que en 

el segon gairebé la meitat 

dels alumnes resideixen a 

Solsona.  

Entre els dos cursos les motivacions són molt diferents, ja que en el primer curs la motivació 

principal és utilitzar el cicle per accedir a la universitat, a diferència del segon que és utilitzar 

el cicle com a via alternativa a la universitat, tal i com es veu als gràfics.  

Referent al món laboral, la gran majoria de persones en els dos cursos va treballar abans de 

cursar-lo. En canvi, a l’hora de combinar els estudis amb el treball, només un 27% 

aproximadament ho està fent en el primer curs mentre que en el segon més del 65% estudia i 

treballa. La resta d’alumnes no treballen perquè volen centrar-se en els estudis. 

Finalment, amb relació a l’atur al voltant d’un 10% dels alumnes entre els dos cursos rep la 

prestació d’atur.  

 

2. LA POBLACIÓ DE SOLSONA 

Alguns solsonins també 

s’han vist afectats per 

aquesta situació.  Així, 

mitjançant la realització 

d’una enquesta s’han pogut 

obtenir un conjunt de 

resultats  molts significatius. 

Pel que fa a la mostra de 

l’enquesta, que s’ha realitzat 

a 95 persones, té una fiabilitat del 95% i un tant per cent d’error del 10%.  
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GRÀFIC 17: Situació laboral de les persones enquestades(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 

 
 

GRÀFIC 18: Dificultats de les persones enquestades per a tornar els préstecs(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

Pel que fa a les característiques de les persones enquestades, un 55% eren dones i un 45% 

eren homes, les edats dels quals estan compreses entre 18 i més de 65 anys, que estan 

representades al gràfic 

16. Així, el grup d’edat 

més nombrós és aquell 

comprès entre 41 i 50 

anys. Referent a la seva 

situació laboral aquesta 

queda representada 

gràficament en el gràfic 

17.  

Referent a la població 

enquestada, el 42% de la 

població s’ha vist afectada 

per la situació econòmica 

actual, tot i que el 58% no 

s’ha ressentit d’aquesta 

situació. Un dels motius 

pels quals les seves 

economies no s’han vist 

afectades per la crisi  ha 

estat que més del 35% no té 

cap préstec i les persones 

que en tenen no tenen 

dificultats per pagar-lo.  

No obstant això, només al voltant d’un 19% no ha modificat els seus hàbits de consum ni 

costums, mentre que la resta els han canviat, tot i que més de la meitat no estigui afectada 

per la situació actual. 
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GRÀFIC 20: Opinió de les persones enquestades sobre la crisi (%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

 

 
 

GRÀFIC 19: Dificultats de les persones enquestades per a tornar els préstecs(%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

Així, tal i com s’aprecia al gràfic 19, les modificacions en els hàbits de consum han estat molt 

variades, tot i que els canvis més importants han estat la compra de marques blanques en 

substitució de marques conegudes, la reducció de les vacances i la disminució de la compra 

de béns duradors (vehicles, electrodomèstics, etc). A més, més de la meitat compara els preus 

dels productes entre els diferents establiments comercials.  
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GRÀFIC 21: Culpable de la crisi segons les persones enquestades (%) 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment 
 

Referent a l’opinió dels enquestats sobre la crisi, quasi gairebé la meitat creuen que és un fet 

real que implica la intervenció política per tal que se solucioni i també s’interessen per ell 

perquè els afecta. És per aquest motiu que més de la meitat dels enquestats s’informa dels 

últims esdeveniments respecte a la crisi, sobretot, mitjançant la premsa i la televisió. A més, 

pensen que el culpable principal d’aquesta situació ha estat el govern de cada país, tot i que 

les entitats financeres també són considerades causants de la crisi per moltes persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, més del 70% de les persones enquestades coneix alguna persona que té dificultats 

per pagar la hipoteca.  

3. RESULTATS DE LES ENQUESTES (en valors absoluts) 

a. Resultats de l’enquesta dirigida als cicles formatius 

� Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i Atenció Sociosanitària (2 cursos) 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 20 

Home 8 
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Pregunta 2: Edat 

Entre 16 i 17 anys 7 

Entre 18 i 20 anys 9 

Entre 21 i 25 anys 3 

Entre 26 i 30 anys 3 

Entre 31 i 35 anys 2 

Entre 36 i 40 anys 2 

Entre 41 i 45 anys 2 

Entre 46 i 50 anys 0 

51 anys i més 0 
 

Pregunta 3: Quina és la seva residència habitual? 

Solsona 17 

Comarca del Solsonès 5 

Comarca de l’Alt Urgell 2 

Comarca del Bages 1 

Comarca del Berguedà 1 

Altres 2 

 

Pregunta 4: Què el va motivar a realitzar aquest Cicle Formatiu? (Es pot marcar més 

d’una resposta.) 

Em vaig quedar a l’atur 6 

No trobava feina 0 
Volia ampliar els meus estudis anteriors amb l’objectiu 

d’incrementar les sortides professionals 16 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via alternativa a 
uns estudis universitaris pel fet que no m’agradava 
estudiar, però creia convenient tenir algun tipus de 

titulació 

4 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via per a accedir 
a la universitat i cursar uns estudis universitaris 5 

Altres motius 3 
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Pregunta 5: Quin grau màxim de formació tenia abans de cursar el Cicle Formatiu? 

(No compta la prova d’accés) 

Educació Primària 0 

EGB 4 

ESO 17 

Batxillerat 1 

COU 0 

PREU 0 

FP-1 1 

FP-2 4 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 0 

Cicle Formatiu de Grau Superior 0 

Títol universitari 0 

No va acabar els estudis 1 

Altres 0 
 

 Indiqui l’any de finalització dels estudis (Resposta lliure) 

Pregunta 6: Havia treballat abans de cursar aquest Cicle Formatiu? 

No 12 

Sí 16 
 

Pregunta 7: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

feia? En quina població? Quin era el  nom de l’empresa? (Resposta lliure) 

Pregunta 8: Està compaginant estudis i feina? 

No 20 

Sí 8 
 

Pregunta 9: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

realitza? Quantes hores setmanals treballa? (Resposta lliure) 
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Pregunta 10: En cas que hagi contestat NO a la pregunta 8, indiqui quin és el motiu o 

causa: 

En aquests  moments, no estic buscant feina perquè em vull centrar 
en els estudis 9 

Estava treballant, però m’he quedat a l’atur recentment 1 

Estic buscant feina, però no en trobo 6 

Altres motius 4 
 

Pregunta 11: Està a l’atur? 

No 9 

Sí 7 
 

Des de quina data? En quina població treballava? A quina empresa treballava? 

(Resposta lliure) 

Pregunta 12: Rep prestació d’atur? 

No 10 

Sí 6 
 

Per quant temps li queda cobrar la prestació d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 13: Rep subsidi d’atur? 

No 16 

Sí 0 
 

Per quant temps  li queda cobrar el subsidi d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 14: Cobra l’ajuda dels 420 euros? 

No 16 

Sí 0 
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� Grau Mitjà de Gestió Administrativa (1 curs) 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 6 

Home 3 
 

Pregunta 2: Edat 

Entre 16 i 17 anys 2 

Entre 18 i 20 anys 2 

Entre 21 i 25 anys 1 

Entre 26 i 30 anys 2 

Entre 31 i 35 anys 0 

Entre 36 i 40 anys 1 

Entre 41 i 45 anys 0 

Entre 46 i 50 anys 1 

51 anys i més 0 
 

Pregunta 3: Quina és la seva residència habitual? 

Solsona 7 

Comarca del Solsonès 0 

Comarca de l’Alt Urgell 1 

Comarca del Bages 1 

Comarca del Berguedà 0 

Altres 0 
 

Pregunta 4: Què el va motivar a realitzar aquest Cicle Formatiu? (Es pot marcar més 

d’una resposta.) 

Em vaig quedar a l’atur 4 

No trobava feina 3 
Volia ampliar els meus estudis anteriors amb l’objectiu d’incrementar 

les sortides professionals 5 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via alternativa a uns estudis 
universitaris pel fet que no m’agradava estudiar, però creia 

convenient tenir algun tipus de titulació 
0 
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Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via per a accedir a la 
universitat i cursar uns estudis universitaris 0 

Altres motius 1 
 

Pregunta 5: Quin grau màxim de formació tenia abans de cursar el Cicle Formatiu? 

(No compta la prova d’accés) 

Educació Primària 0 

EGB 2 

ESO 4 

Batxillerat 1 

COU 0 

PREU 0 

FP-1 0 

FP-2 0 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 2 

Cicle Formatiu de Grau Superior 0 

Títol universitari 0 

No va acabar els estudis 0 

Altres 0 
 

Indiqui l’any de finalització dels estudis (Resposta lliure) 

Pregunta 6:Havia treballat abans de cursar aquest Cicle Formatiu? 

No 0 

Sí 9 
 

Pregunta 7: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

feia? En quina població? Quin era el  nom de l’empresa? (Resposta lliure) 

Pregunta 8: Està compaginant estudis i feina? 

No 9 

Sí 0 
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Pregunta 9: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

realitza? Quantes hores setmanals treballa? (Resposta lliure) 

Pregunta 10: En cas que hagi contestat NO a la pregunta 8, indiqui quin és el motiu o 

causa: 

En aquests  moments, no estic buscant feina perquè em 
vull centrar en els estudis 5 

Estava treballant, però m’he quedat a l’atur recentment 2 

Estic buscant feina, però no en trobo 2 

Altres motius 0 
 

Pregunta 11: Està a l’atur? 

No 5 

Sí 4 
 

Des de quina data? En quina població treballava? A quina empresa treballava? 

(Resposta lliure) 

Pregunta 12: Rep prestació d’atur? 

No 5 

Sí 4 
 

Per quant temps li queda cobrar la prestació d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 13: Rep subsidi d’atur? 

No 9 

Sí 0 
 

Per quant temps  li queda cobrar el subsidi d’atur? (Resposta lliure) 
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Pregunta 14: Cobra l’ajuda dels 420 euros? 

No 9 

Sí 0 
 

� Grau Mitjà d’Electromecànica de Vehicles (2 cursos) 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 0 

Home 22 
 

Pregunta 2: Edat 

Entre 16 i 17 anys 14 

Entre 18 i 20 anys 8 

Entre 21 i 25 anys 0 

Entre 26 i 30 anys 0 

Entre 31 i 35 anys 0 

Entre 36 i 40 anys 0 

Entre 41 i 45 anys 0 

Entre 46 i 50 anys 0 

51 anys i més 0 
 

Pregunta 3: Quina és la seva residència habitual? 

Solsona 14 

Comarca del Solsonès 1 

Comarca de l’Alt Urgell 2 

Comarca del Bages 1 

Comarca del Berguedà 0 

Altres 4 
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Pregunta 4:Què el va motivar a realitzar aquest Cicle Formatiu? (Es pot marcar més 

d’una resposta.) 

Em vaig quedar a l’atur 0 

No trobava feina 0 

Volia ampliar els meus estudis anteriors amb l’objectiu 

d’incrementar les sortides professionals 
12 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via alternativa a 

uns estudis universitaris pel fet que no m’agradava 

estudiar, però creia convenient tenir algun tipus de 

titulació 

5 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via per a accedir a 

la universitat i cursar uns estudis universitaris 

2 

 

Altres motius 5 

 

Pregunta 5: Quin grau màxim de formació tenia abans de cursar el Cicle Formatiu? 

(No compta la prova d’accés) 

Educació Primària 0 
EGB 0 
ESO 21 

Batxillerat 1 
COU 0 
PREU 0 
FP-1 0 
FP-2 0 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 0 
Cicle Formatiu de Grau Superior 0 

Títol universitari 0 
No va acabar els estudis 0 

Altres 0 
 

 Indiqui l’any de finalització dels estudis (Resposta lliure) 
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Pregunta 6: Havia treballat abans de cursar aquest Cicle Formatiu? 

No 12 

Sí 10 
 

Pregunta 7: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

feia? En quina població? Quin era el  nom de l’empresa? (Resposta lliure) 

Pregunta 8: Està compaginant estudis i feina? 

No 19 

Sí 3 
 

Pregunta 9: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

realitza? Quantes hores setmanals treballa? (Resposta lliure) 

Pregunta 10: En cas que hagi contestat NO a la pregunta 8, indiqui quin és el motiu o 

causa: 

En aquests  moments, no estic buscant feina perquè 
em vull centrar en els estudis 19 

Estava treballant, però m’he quedat a l’atur 
recentment 0 

Estic buscant feina, però no en trobo 1 

Altres motius 1 
 

Pregunta 11: Està a l’atur? 

No 8 

Sí 2 
 

Des de quina data? En quina població treballava? A quina empresa treballava? 

(Resposta lliure) 

Pregunta 12: Rep prestació d’atur? 

No 10 

Sí 0 
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Per quant temps li queda cobrar la prestació d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 13: Rep subsidi d’atur? 

No 10 

Sí 0 
 

Per quant temps  li queda cobrar el subsidi d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 14: Cobra l’ajuda dels 420 euros? 

No 10 

Sí 0 
 

� Grau Mitjà d’Equips i Instal·lacions electrotècniques (2 cursos) 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 0 

Home 12 
 

Pregunta 2: Edat 

Entre 16 i 17 anys 5 

Entre 18 i 20 anys 4 

Entre 21 i 25 anys 1 

Entre 26 i 30 anys 2 

Entre 31 i 35 anys 0 

Entre 36 i 40 anys 0 

Entre 41 i 45 anys 0 

Entre 46 i 50 anys 0 

51 anys i més 0 
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Pregunta 3: Quina és la seva residència habitual? 

Solsona 10 

Comarca del Solsonès 1 

Comarca de l’Alt Urgell 0 

Comarca del Bages 1 

Comarca del Berguedà 0 

Altres 0 
 

Pregunta 4: Què el va motivar a realitzar aquest Cicle Formatiu? (Es pot marcar més 

d’una resposta.) 

Em vaig quedar a l’atur 2 
No trobava feina 2 

Volia ampliar els meus estudis anteriors amb l’objectiu 
d’incrementar les sortides professionals 8 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via alternativa a uns 
estudis universitaris pel fet que no m’agradava estudiar, però 

creia convenient tenir algun tipus de titulació 
1 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via per a accedir a la 
universitat i cursar uns estudis universitaris 2 

Altres motius 4 
 

Pregunta 5: Quin grau màxim de formació tenia abans de cursar el Cicle Formatiu? 

(No compta la prova d’accés) 

Educació Primària 0 

EGB 0 

ESO 10 

Batxillerat 1 

COU 0 

PREU 0 

FP-1 0 

FP-2 0 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 2 

Cicle Formatiu de Grau Superior 0 

Títol universitari 0 

No va acabar els estudis 0 

Altres 0 
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 Indiqui l’any de finalització dels estudis (Resposta lliure) 

Pregunta 6: Havia treballat abans de cursar aquest Cicle Formatiu? 

No 5 

Sí 7 
 

Pregunta 7: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

feia? En quina població? Quin era el  nom de l’empresa? (Resposta lliure) 

Pregunta 8: Està compaginant estudis i feina? 

No 10 

Sí 2 
 

Pregunta 9: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

realitza? Quantes hores setmanals treballa? (Resposta lliure) 

Pregunta 10: En cas que hagi contestat NO a la pregunta 8, indiqui quin és el motiu o 

causa: 

En aquests  moments, no estic buscant feina perquè em 
vull centrar en els estudis 4 

Estava treballant, però m’he quedat a l’atur recentment 3 

Estic buscant feina, però no en trobo 1 

Altres motius 2 
 

Pregunta 11: Està a l’atur? 

No 4 

Sí 3 
 

Des de quina data? En quina població treballava? A quina empresa treballava? 

(Resposta lliure) 
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Pregunta 12: Rep prestació d’atur? 

No 5 

Sí 2 
 

Per quant temps li queda cobrar la prestació d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 13: Rep subsidi d’atur? 

No 7 

Sí 0 
 

Per quant temps  li queda cobrar el subsidi d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 14: Cobra l’ajuda dels 420 euros? 

No 7 

Sí 0 
 

� Grau Superior en Administració i Finances (2 cursos) 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 9 

Home 1 
 

Pregunta 2: Edat 

Entre 16 i 17 anys 1 

Entre 18 i 20 anys 4 

Entre 21 i 25 anys 0 

Entre 26 i 30 anys 1 

Entre 31 i 35 anys 2 

Entre 36 i 40 anys 2 

Entre 41 i 45 anys 0 

Entre 46 i 50 anys 0 

51 anys i més 0 
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Pregunta 3: Quina és la seva residència habitual? 

Solsona 5 

Comarca del Solsonès 4 

Comarca de l’Alt Urgell 0 

Comarca del Bages 1 

Comarca del Berguedà 0 

Altres 0 
 

Pregunta 4: Què el va motivar a realitzar aquest Cicle Formatiu? (Es pot marcar més 

d’una resposta.) 

Em vaig quedar a l’atur 1 

No trobava feina 1 

Volia ampliar els meus estudis anteriors amb 
l’objectiu d’incrementar les sortides professionals 7 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via 
alternativa a uns estudis universitaris pel fet que no 
m’agradava estudiar, però creia convenient tenir 

algun tipus de titulació 

2 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via per a 
accedir a la universitat i cursar uns estudis 

universitaris 
4 

Altres motius 0 

 

Pregunta 5: Quin grau màxim de formació tenia abans de cursar el Cicle Formatiu? 

(No compta la prova d’accés) 

Educació Primària 0 

EGB 1 

ESO 0 

Batxillerat 4 

COU 0 

PREU 0 

FP-1 0 

FP-2 1 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 2 

Cicle Formatiu de Grau Superior 0 
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Títol universitari 0 

No va acabar els estudis 0 

Altres 1 
 

 Indiqui l’any de finalització dels estudis (Resposta lliure) 

Pregunta 6: Havia treballat abans de cursar aquest Cicle Formatiu? 

No 2 

Sí 8 
 

Pregunta 7: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

feia? En quina població? Quin era el  nom de l’empresa? (Resposta lliure) 

Pregunta 8: Està compaginant estudis i feina? 

No 4 

Sí 6 
 

Pregunta 9: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

realitza? Quantes hores setmanals treballa? (Resposta lliure) 

Pregunta 10: En cas que hagi contestat NO a la pregunta 8, indiqui quin és el motiu o 

causa: 

En aquests  moments, no estic buscant feina 
perquè em vull centrar en els estudis 0 

Estava treballant, però m’he quedat a l’atur 
recentment 1 

Estic buscant feina, però no en trobo 1 

Altres motius 2 
 

Pregunta 11: Està a l’atur? 

No 6 

Sí 2 
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Des de quina data? En quina població treballava? A quina empresa treballava? 

(Resposta lliure) 

Pregunta 12: Rep prestació d’atur? 

No 7 

Sí 1 
 

Per quant temps li queda cobrar la prestació d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 13: Rep subsidi d’atur? 

No 8 

Sí 0 
 

Per quant temps  li queda cobrar el subsidi d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 14: Cobra l’ajuda dels 420 euros? 

No 8 

Sí 0 
 

� Grau Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (2 

cursos) 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 7 

Home 27 
 

Pregunta 2: Edat 

Entre 16 i 17 anys 0 

Entre 18 i 20 anys 18 

Entre 21 i 25 anys 13 

Entre 26 i 30 anys 0 

Entre 31 i 35 anys 1 
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Entre 36 i 40 anys 1 

Entre 41 i 45 anys 1 

Entre 46 i 50 anys 0 

51 anys i més 0 

 

Pregunta 3: Quina és la seva residència habitual? 

Solsona 8 

Comarca del Solsonès 2 

Comarca de l’Alt Urgell 0 

Comarca del Bages 4 

Comarca del Berguedà 3 

Altres 17 
 

Pregunta 4: Què el va motivar a realitzar aquest Cicle Formatiu? (Es pot marcar més 

d’una resposta.) 

Em vaig quedar a l’atur 1 

No trobava feina 0 
Volia ampliar els meus estudis anteriors amb l’objectiu 

d’incrementar les sortides professionals 25 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via alternativa a 
uns estudis universitaris pel fet que no m’agradava 
estudiar, però creia convenient tenir algun tipus de 

titulació 

4 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via per a accedir a 
la universitat i cursar uns estudis universitaris 7 

Altres motius 4 
 

Pregunta 5: Quin grau màxim de formació tenia abans de cursar el Cicle Formatiu? 

(No compta la prova d’accés) 

Educació Primària 0 

EGB 1 

ESO 6 

Batxillerat 16 

COU 0 

PREU 0 
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FP-1 2 

FP-2 1 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 5 

Cicle Formatiu de Grau Superior 2 

Títol universitari 0 

No va acabar els estudis 1 

Altres 0 
 

 Indiqui l’any de finalització dels estudis (Resposta lliure) 

Pregunta 6:Havia treballat abans de cursar aquest Cicle Formatiu? 

No 9 

Sí 25 
 

Pregunta 7: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

feia? En quina població? Quin era el  nom de l’empresa? (Resposta lliure) 

Pregunta 8: Està compaginant estudis i feina? 

No 28 

Sí 6 
 

Pregunta 9: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

realitza? Quantes hores setmanals treballa? (Resposta lliure) 

Pregunta 10: En cas que hagi contestat NO a la pregunta 8, indiqui quin és el motiu o 

causa: 

En aquests  moments, no estic buscant feina 
perquè em vull centrar en els estudis 22 

Estava treballant, però m’he quedat a l’atur 
recentment 2 

Estic buscant feina, però no en trobo 3 

Altres motius 1 
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Pregunta 11: Està a l’atur? 

No 16 

Sí 9 
 

Des de quina data? En quina població treballava? A quina empresa treballava? 

(Resposta lliure) 

Pregunta 12: Rep prestació d’atur? 

No 20 

Sí 5 
 

Per quant temps li queda cobrar la prestació d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 13: Rep subsidi d’atur? 

No 25 

Sí 0 
 

Per quant temps  li queda cobrar el subsidi d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 14: Cobra l’ajuda dels 420 euros? 

No 25 

Sí 0 
 

� Grau Superior en Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries (2 cursos) 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 7 

Home 16 
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Pregunta 2: Edat 

Entre 16 i 17 anys 1 

Entre 18 i 20 anys 13 

Entre 21 i 25 anys 7 

Entre 26 i 30 anys 1 

Entre 31 i 35 anys 1 

Entre 36 i 40 anys 0 

Entre 41 i 45 anys 0 

Entre 46 i 50 anys 0 

51 anys i més 0 
 

Pregunta 3: Quina és la seva residència habitual? 

Solsona 7 

Comarca del Solsonès 0 

Comarca de l’Alt Urgell 0 

Comarca del Bages 3 

Comarca del Berguedà 1 

Altres 12 
 

Pregunta 4: Què el va motivar a realitzar aquest Cicle Formatiu? (Es pot marcar més 

d’una resposta.) 

Em vaig quedar a l’atur 0 

No trobava feina 0 
Volia ampliar els meus estudis anteriors amb 

l’objectiu d’incrementar les sortides professionals 6 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via 
alternativa a uns estudis universitaris pel fet que 
no m’agradava estudiar, però creia convenient tenir 

algun tipus de titulació 

6 

Volia utilitzar el Cicle Formatiu com a via per a 
accedir a la universitat i cursar uns estudis 

universitaris 
8 

Altres motius 5 
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Pregunta 5: Quin grau màxim de formació tenia abans de cursar el Cicle Formatiu? 

(No compta la prova d’accés) 

Educació Primària 0 

EGB 0 

ESO 2 

Batxillerat 14 

COU 1 

PREU 0 

FP-1 0 

FP-2 0 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 4 

Cicle Formatiu de Grau Superior 2 

Títol universitari 0 

No va acabar els estudis 2 

Altres 0 
 

 Indiqui l’any de finalització dels estudis (Resposta lliure) 

Pregunta 6: Havia treballat abans de cursar aquest Cicle Formatiu? 

No 4 

Sí 19 
 

Pregunta 7: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

feia? En quina població? Quin era el  nom de l’empresa? (Resposta lliure) 

Pregunta 8: Està compaginant estudis i feina? 

No 12 

Sí 11 
 

Pregunta 9: En cas que hagi contestat SÍ a la pregunta anterior, quin tipus de feina 

realitza? Quantes hores setmanals treballa? (Resposta lliure) 
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Pregunta 10: En cas que hagi contestat NO a la pregunta 8, indiqui quin és el motiu o 

causa: 

En aquests  moments, no estic buscant 
feina perquè em vull centrar en els estudis 10 

Estava treballant, però m’he quedat a 
l’atur recentment 1 

Estic buscant feina, però no en trobo 1 

Altres motius 0 
 

Pregunta 11: Està a l’atur? 

No 14 

Sí 5 
 

Des de quina data? En quina població treballava? A quina empresa treballava? 

(Resposta lliure) 

Pregunta 12: Rep prestació d’atur? 

No 17 

Sí 2 
 

Per quant temps li queda cobrar la prestació d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 13: Rep subsidi d’atur? 

No 19 

Sí 0 
 

Per quant temps  li queda cobrar el subsidi d’atur? (Resposta lliure) 

Pregunta 14: Cobra l’ajuda dels 420 euros? 

No 19 

Sí 0 
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b. Resultats de l’enquesta dirigida a la població de Solsona 

Pregunta 1: Sexe 

Dona 73 

Home 42 
 

Pregunta 2: Edat 

Entre 18 i 24 anys 8 

Entre 25 i 30 anys 12 

Entre 31 i 40 anys 10 

Entre 41 i 50 anys 27 

Entre 51 i 65 anys 14 

Més de 65 anys 24 
 

Pregunta 3: De quants membres està formada la seva família? 

Un membre 15 

Dos membres 17 

Tres membres 27 

Quatre membres 26 

Cinc membres 5 

Sis membres 5 

Més de sis membres 0 
 

Pregunta 4: En quina empresa, vostè està treballant o ha treballat? (Resposta lliure) 

Pregunta 5: Actualment, en quina situació laboral es troba? 

Autònom 15 

Desocupat 7 

Funcionari 6 

Pensionista 29 

Temporal en una empresa privada 6 

Temporal en una empresa pública 2 

Interí 1 
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Fix en una empresa privada 29 

 
Pregunta 6: La seva pròpia economia s’està veient afectada o s’ha vist afectada per la 

situació econòmica actual? 

No 55 

Sí 40 
 

Pregunta 7: La crisi actual està ocasionant un conjunt de conseqüències en diversos 

àmbits. En quins dels següents factors li està afectant o li ha afectat? Valori els 

diferents ítems (molt, força, poc, gens) 

� Consum de béns i serveis 

Molt 6 

Força 28 

Poc 40 

Gens 21 
 

� Dificultats a l’hora de demanar crèdits o préstecs 

Molt 12 

Força 10 

Poc 11 

Gens 32 

No ha demanat cap préstec 30 
 

� Dificultats per a tornar els crèdits o préstecs 

Molt 3 

Força 16 

Poc 21 

Gens 20 

No té  préstecs 35 
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� Estalvi familiar 

Molt 11 

Força 33 

Poc 33 

Gens 18 
 

� Modificacions en les activitats de lleure i oci 

Molt 16 

Força 27 

Poc 28 

Gens 24 
 

� Poder adquisitiu i renda 

Molt 11 

Força 31 

Poc 29 

Gens 24 
 

Pregunta 8: En cas que hagi modificat els seus hàbits i costums, en quin sentit vostè 

els  ha modificat? 

No he modificat els hàbits 18 
Augment de les reparacions de béns, en 

comptes de comprar-ne de nous 24 

Compra de marques blanques en substitució 
de marques conegudes 35 

Disminució de dietes o consumicions als bars 
o restaurants 30 

Disminució de la compra de béns duradors 31 
Eliminació de dietes o consumicions als bars o 

restaurants 14 

Eliminació de la assistència en certs llocs 22 

Eliminació de la compra de béns duradors 6 

Eliminació dels períodes de vacances 14 

Reducció de la assistència en certs  llocs 15 

Reducció dels períodes de vacances 33 
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Pregunta 9: Compara els preus entre diferents establiments comercials a l’hora de 

comprar qualsevol bé de consum (alimentació, aparells electrònics, etc)? 

No 29 

Sí 66 
 

Pregunta 10: Què en pensa sobre la crisi actual i les seves conseqüències? (Màxim 

dues respostes) 

És un fet real molt important que implica una notable intervenció 
pública 59 

És un fet real però poc rellevant que s’arreglarà per ell mateix 3 

És un fet real que m’afecta, però no m’interessa 3 

És un fet real que m’interessa perquè m’afecta 41 

És un fet real que no m’afecta, però m’interessa 12 

És un fet real que no m’interessa perquè no m’afecta 3 

No és un fet real, és senzillament psicològic 1 

És un fet real, però també psicològic 1 
 

Pregunta 11: S’informa dels últims esdeveniments que succeeixen al voltant de la 

recessió econòmica actual? 

No 21 

Sí 74 
 

Pregunta 12: En cas que l’interessi la situació econòmica actual, quin mitjà de 

comunicació normalment utilitza per a informar-se’n? 

Internet 12 

Premsa 44 

Radio 30 

Televisió 63 

Persona coneguda 6 

Altres mitjans 1 
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Pregunta 13: Qui considera que ha estat el  principal culpable de la situació 

econòmica actual? (Màxim una resposta) 

Govern de cada país 34 

Bancs i entitats financeres 28 

Consumidors 5 

Estats Units 6 

Organismes europeus 3 

Afany d’obtenir riquesa i poder 14 

Empreses 5 
 

Pregunta 14: Finalment, coneix alguna persona pròxima que tingui dificultats per  a 

pagar la hipoteca? 

No 25 

Sí 70 
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