
A quin nivell 
educatiu fan 
classe?
Educació Infantil 15% 
Educació primària 40%
ESO 38%
Educació postobligatòria 7%

Entre els docents, en 
comparació, n’hi ha menys 
d’infantil i més d’ESO.

Qui respon  
per l’educació?
T’expliquem com són les mares, pares 
i docents que han respost la 1a edició 
de l’Edubaròmetre (juny-juliol 2017)

Les respostes s’han recollit via internet  
(enquesta online) i a 1.000 famílies per telèfon.

5.127 famílies 3.123 docents

Què és l’Edubaròmetre?
L’Edubaròmetre és una eina de consulta permanent 
que serveix per reflexionar sobre l’educació que tenim i la 
que voldríem tenir. Per parlar i debatre sobre què es pot 
millorar i com fer-ho. Per aprendre a educar millor.

On viuen  
les famílies?
Barcelona 78%
Girona 9%
Lleida 5%
Tarragona 8 %

On treballen  
els docents?
Barcelona: 75%
Girona: 11%
Lleida 5%
Tarragona 8%

Tant les famílies com els docents són principalment 
de Barcelona, perquè és on es concentra la majoria de 
població catalana. 

Què estan 
estudiant els  
seus fills?
Educació infantil: 26% 
Educació primària 43%
ESO 24%
Educació postobligatòria 6%

Les famílies que més han 
respost l’Edubaròmetre tenen 
els fills en algun dels sis 
cursos d’educació primària.

24%

6%

26%

40%

38%

7%

15%

43%

Són d’escola pública  
o de concertada?

L’Edubaròmetre ha recollit 
tant les opinions de les 
famílies que duen els seus 
fills o filles a l’escola pública 
com els que els duen a la 
concertada, així com l’opinió 
dels docents que treballen 
en unes i altres escoles.

De quina classe social 
són les famílies?

Dos de cada tres mares o pares 
enquestats consideren que són de 
classe mitjana. 

Classe baixa 
o mitjana- 
baixa 18% 

Classe 
mitjana 68% 

Classe mitjana-alta 
o alta 14%

Qui ha respost?

Són molt pocs els mestres menors de 30 anys, així com 
els majors de 60. Dos de cada tres docents tenen entre 
40 i 59 anys i un de cada quatre de 30 a 39 anys.

Quants anys tenen 
els docents que 
han respost?

Menys de 30 anys 6%
De 30 a 39 anys  23%
De 40 a 49 anys  30%
De 50 a 59 anys  36%
60 anys o més   5%

Famílies
37% concertades 
63% públiques 

Mestres
38% concertades
62% públiquesFamílies Mestres
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Per l’educació responc, edubarometre.cat és la 
primera enquesta que pregunta a famílies i docents 
sobre les seves necessitats, expectatives i visions sobre 
l’educació dels seus fills i filles, dels seus alumnes, del 
seu centre i sobre com ha de ser l’educació del país. 
En el moment actual de canvis en l’educació, cal obrir 
i ampliar el debat, incorporant la pluralitat i riquesa de 
visions dels principals actors educatius.a
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