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Segons dades publicades recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat), el curs 2020/2021 a Catalunya,el 42,8% dels alumnes de cicles formatius i el
75,1% dels de batxillerat estudien al municipi on resideixen. 

A les etapes d’ensenyaments obligatoris els alumnes estudien molt majoritàriament en un
centre educatiu ubicat al mateix municipi de residència. Dels 805.665 alumnes catalans
que cursen ensenyaments obligatoris (primària i educació secundària obligatòria), el 87,8%
estudien al municipi on resideixen i només un 12,2% estudien fora del municipi. 

En el cas de l’educació primària, el percentatge d’alumnes que estudien al mateix municipi
on resideixen és del 90,5% i en els de l’ESO, del 84,1%.

Pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, el curs 2020/2021 es registrava un total de
73.140 alumnes residents, dels quals 5.170 estudien fora de la comarca: és a dir,
només un 7,1% de l’alumnat resident a la comarca es desplaça fora d’aquesta per raó
d’estudis obligatoris no universitaris. La mobilitat obligada fora de la comarca es
deu, sobretot, en l’àmbit dels Cicles Formatius, que es situa per damunt del  30%.
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La mobilitat per raó d'estudis obligatoris al Vallès Oriental. Curs 2020/2021.

En les etapes d’ensenyaments obligatoris els alumnes estudien molt majoritàriament en un
centre educatiu ubicat al mateix municipi de residència. Així, del total d’alumnes residents que
cursen ensenyaments obligatoris (primària i educació secundària obligatòria), el 92% estudien a
la mateixa comarca i, de fet, el 80% estudien i resideixen al mateix municipi. Evidentment
aquest percentatge d’autocontenció d’alumnat resident i llocs d’estudi és especialment evident
pel que fa als estudis primàris i l’ESO. És entre els nivells de Cicles Formatius on veiem un menor
percentatge d’alumnat resident que estudia a la mateixa comarca, que es situa al voltant del
63%, la qual cosa suposa que un 37% de l’alumnat d’aquest nivell estudia fora de la comarca.

Pel que fa a les dades analitzades, cal tenir en compte que quan parlem d’alumnat resident es fa
referència a l’alumnat que resideix en l'àmbit geogràfic seleccionat. D’altra banda, també
s’analitza els Llocs d'estudi localitzats, és a dir, les places existents a l'àmbit geogràfic seleccionat
on els alumnes estudien, tant si són residents o no de la nostra comarca o qualsevol altre àmbit
geogràfic seleccionat.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. A partir de les dades de la matrícula de la Secretaria
d'Universitats i Recerca..

Percentatge d'alumnes que estudien fora de la comarca. Curs 2020/2021
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Com dèiem, durant el curs 2020/2021 es comptava un total de 73.140  alumnes residents, dels
quals 5.170 estudien fora de la comarca, és a dir, només un 7,1% dels residents no universitaris
que viuen al Vallès Oriental han de desplaçar-se a una altra comarca per raó d'estudis.

Per tant, podem dir que l'autocontenció en termes de mobilitat no universitària al Vallès
Oriental és molt alta, és a dir, pràcticament tot l'alumnat resident estudia a la pròpia comarca.
Aquest fet manifesta l'elevada i àmplia oferta d'estudis no universitaris que existeix al Vallès
Oriental, ja que és capaç d'absorbir al 92,9% de l'alumnat resident.

A més, un 80,6% de l'alumnat resident que estudia a la comarca ho fa en el seu pròpi
municipi, per tant, no requereixen de mobilitat.

D'altra banda, es comptabilitzen 2.630 alumnes no residents que estudien a la comarca, per
tant, només un 3,6% del total d'alumnes no universitaris que estudien al Vallès Oriental
provenen d'una altra comarca.
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Tal i com es pot observar en l'evolució anual de les xifres, aquestes es mantenen pràcticament
en valor similars any rere any, és a dir, no existeixen canvis substancials amb el pas del temps.

Si observem el fenomen per nivell d'estudis, es fa patent que els Cicles Formatius són els
estudis on els alumnes residents de la comarca s'han de desplaçar més. En el cas del CF de
Grau Mig, un 27,6% de l'alumnat resident estudien fora de la comarca, xifra que s'eleva en el cas
del CF grau Superior, que seria d'un 45%.
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A nivell municipal, Granollers és el municipi amb més estudiants no universitaris amb un total
de 12.620 alumnes (residents que estudien al municipi + no residents que estudien al municipi),
seguit de Mollet del Vallès que té 9.920 alumnes.  Si juntem ambdós municipis, aquests
abarcarien el 32% del total de l'alumnat no universitari de la comarca.
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