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INFORME SOBRE L’EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ABANDONAMENT 

DEL GRAU EN GESTIÓ D’EMPRESES EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ 

En aquest document es presenta un resum de l’evolució de la taxa d’abandonament 

que ha tingut el Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució en els quatre 

cursos del seu desplegament i també en comparació amb el seu antecedent, el títol 

propi en Graduat en Direcció de Comerç i Distribució (títol propi de la UAB). 

Aquest estudi es va iniciar al curs 16/17, en el que es va produir un abandonament 

rellevant d’alumnes de primer curs (en concret, de 8 dels 15 estudiants que van iniciar 

el primer curs) Es pretenia esbrinar si hi havia factors puntuals que ho podien haver 

motivat o, per el contrari, es tractava d’una tendència que calia corregir. 

En primer lloc, es van recollir els indicadors d’eficiència acadèmica del títol propi, com 

a punt de referència per a poder analitzar i interpretar els indicadors actuals. 

Curs Acadèmic 
Estudiants 

nou accés 

Estudiants 

totals 

Nombre 

abandonen 

Totals (durant 

el curs) 

% abandonen 

(respecte total) 

% abandonam. (respecte 

nou accés) 

07/08 18 18  0,00% 0,00% 

08/09 24 42 3 7,14% 13% 

09/10 19 58 2 3,45% 11% 

10/11 35 74 5 6,76% 14% 

11/12 34 85 6 7,06% 18% 

12/13 28 95 7 7,37% 25% 

13/14 25 100 4 4,00% 16% 

14/15 18 84 2 2,38% 11% 

15/16 23 85 5 5,88% 22% 

16/17 14 67 8 11,94% 57% 

17/18 

20 (16 + 4 

retitulats) 68 9 13% 

45% 

18/19 14 57 2 4% 14% 

Taula 1. Indicadors eficiència acadèmica títol propi i títol oficial 

 Font: elaboració pròpia 
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Perfil alumne de primer curs que abandona el Grau: 

A la taula 1 es presenten les dades agregades per cursos acadèmics. En aquest sentit, 

cal tenir en compte que els indicadors en % són molt sensibles al nombre total sobre el 

que es fan els càlculs. En nombres absoluts, al curs 12/13 va haver un nombre 

d’abandonaments similar al que s’ha produït aquest any (7 contra 8 d’aquest curs). No 

obstant, l’impacte que ha tingut respecte el total ha estat molt superior aquest darrer 

curs, ja que el nombre d’alumnes de nou accés era la meitat del de 2012.  

 

Taula 2. % Taxa abandonament dels estudis.  

Font:  elaboració pròpia 

 

El Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució preveia una taxa 

d’abandonament al voltant del 20%. Això voldria dir que, per un grup de nou accés de 

14 persones, hauria d’haver-se situat al voltant de 3 persones. En els primers cursos 

d’implantació del grau, sobretot en el 16/17 i 17/18 hi ha hagut un nivell 

d’abandonament més alt del que es venia produint. No obstant, en aquest darrer curs 

s’ha començat a veure una tendència similar a la del 2013/2014. 
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En el curs 16/17 es va donar un grau d’abandonament superior a anys anteriors. A la taula 

següent  (taula 3) es detallen els estudis que van anar a cursar els estudiants que han van 

abandonar el grau en aquell curs:  

Nombre 
alumnes 

Estudis destí Universitat 
destí 

Població 
residència 

País origen 

2 Economia UB Barcelona 
Barcelona 

Sudamèrica 
Xina 

1 Empresa i tecnologia UAB Barcelona Espanya 

1 Comptabilitat i finances UdG Barcelona Espanya 

1 Màrqueting i economia digital EAE Barcelona Holanda 

1 Màrqueting internacional UPF (ESCI) Barcelona Espanya 

2 Cap Cap Barcelona 
Barcelona 

Barcelona 
Sudamèrica 

Taula 3. Estudis de destí dels alumnes que no han seguit estudis del Grau en el curs 17/18 i havien cursat només 

el primer curs. 

Com es pot veure en la taula anterior, en la majoria dels casos els estudiants van anar a 

seguir estudis afins al Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució, cosa que 

denota que no hi ha desgrat per les matèries del grau.  

Sembla significatiu que en 4 casos han triat universitat pública, cosa que suposa una 

disminució de costos per l’estudiant. Els altres casos van optar per graus menys afins. 

Només 2 dels estudiants que van abandonar van deixar totalment els estudis.  

Es va explorar també el perfil sociopersonal d’aquests estudiants i a continuació es 

descriuen les dades més rellevants:  

- Pel que fa al perfil sociopersonal dels alumnes que van abandonar: destacar 

que el 50% eren estrangers (procedents d’Holanda, Xina, Bolívia i Nicaragua, 

respectivament). 

- Com a estudis previs, 5 d’ells havien cursat el Batxillerat Social.  

- Pel que fa als interessos professionals, en 5 dels casos verbalitzaven no tenir-ho 

clar o mostraven interès per altres àmbits professionals quan van començar els 

estudis a ESCODI. 
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Evolució perfil alumne nou accés curs: 

Per tal de poder valorar quina ha estat la tendència i preveure que pot passar en el 

futur mes immediat, s’ha tingut en compte el perfil de l’alumne de nou accés de cada 

curs. Els aspectes analitzats han estat: origen geogràfic de l’alumnat, via d’accés als 

estudis i convocatòria de preinscripció universitària per la que accedeix al Grau. Tot 

seguit es presenten les dades acumulades fins al 2018: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Geogràfic de l'alumnat de nou accés 
    

 

Cursos Anteriors 
(del curs 07-08 al 

curs 15-16) 

Curs 16-17 Curs 17-18 

Província de Barcelona 85,1% 66,7% 60,0% 

Resta de Catalunya 7,7% 6,7% 15,0% 

Resta Estat Espanyol 4,5% 0,0% 10,0% 

Altres Països 2,7% 26,7% 15,0% 

 

Via d'Accés de l'Alumnat 
    

 

Cursos Anteriors 
(del curs 07-08 al 

curs 15-16) 

Curs 16-17 Curs 17-18 

PAU 39,4% 60,0% 45,0% 

CFGS Família Comerç  39,4% 13,3% 10,0% 

Altres CFGS 12,2% 20,0% 20,0% 

Majors de 25 anys 3,2% 0,0% 0,0% 

Altres carreres universitàries 4,1% 6,7% 25,0% 

Alumne visitant 1,8% 0,0% 0,0% 

 

Convocatòria preinscripció 
    

 

Cursos Anteriors 
(del curs 07-08 al 

curs 15-16) 

Curs 16-17 Curs 17-18 

Juny No Disponible 73,3% 85,0% 

Setembre No Disponible 26,7% 15,0% 
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Atenent a l’origen geogràfic dels alumnes, s’ha vist que en els primers anys el nombre 

d’estudiants que procedien de municipis de la província de Barcelona era superior. 

A més, pel que fa a les vies d’accés, les dades indiquen un increment del nombre 

d’alumnes que venen de les PAU respecte als que ho fan procedents de cicles 

formatius de grau superior, sobretot els que tenen a veure amb matèries afins a la 

carrera. Per últim, sembla que cada cop més els alumnes de nou accés prenen la seva 

decisió en la preinscripció de juny, fet que pot suposar una certa motivació i interès 

personal per els estudis. 

 

Conclusions i mesures correctores: 

Des del curs 16/17, cada curs comencen el grau alumnes de procedència xinesa (fins 

ara, només 2 pers curs). El seu escàs coneixement de la llengua, tant a nivell de 

comprensió i expressió, els hi pot condicionar la finalització del Grau, ja que suposa un 

projecte personal per 4 anys vista. 

Més del 80% dels casos han escollit el grau a la preinscripció de juny, fet que sembla 

indicar que es tracta dels estudis més afins als seus interessos professionals.  

En el 100% dels alumnes entrevistats verbalitzen estar motivats per el sector del 

comerç i les seves diferents àrees d’activitat.  

 

Per tot això, aquest curs 18/19 esperem una taxa d’abandonament inferior a la del 

curs passat, i més similar a la d’exercicis anteriors. Atenent a les dades recollides pel 

que fa a l’evolució del perfil de nou accés i amb el propòsit de reduïr la taxa 

d’abandonaments d’estudiants en aquest i futurs cursos, s’han potenciat algunes 

mesures correctores, ja iniciades al curs 17/18: 

 - Seminaris inicials per tal de conèixer el sector i les oportunitats professionals que 

ofereix als joves universitaris. Aquestes sessions s’han portat a terme la primera 

setmana del curs i han participat empresaris i directius rellevants del sector.  



  

 

 

 
6 

 

Centre Adscrit a: 

 

  

 

 

- Sessions presencials de caràcter mensual, d’una hora de duració, en la que es 

tractaran temes d’actualitat del sector del comerç i comptaran amb la participació de 

ponents convidats procedents de l’empresa i el món professional. 

- Intensificació de les tutories individuals d’orientació professional i acadèmica pels 

alumnes. 

 

- Organització al llarg del curs d’activitats socials i lúdiques vinculades a la vida de 

Terrassa, que afavoreixin el sentiment de campus universitari i pertinença a la 

comunitat educativa de la Universitat. 

 

Per concloure, pensem que serà important monitoritzar cada cas individual per tal de 

veure si els abandonaments que es puguin donar són fets aïllats, fruït de les 

característiques personals dels alumnes o, per el contrari, suposa una tendència que 

cal tenir en compte per prendre mesures correctores eficaces. 

 

 

 

ESCODI. Àrea Universitària 

Juny 2019 
 


