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lntroducci6

Aquest treball respon a la necessitat de fer un estudi serios sobre la incidencia

de la mortalitat academica a les nostres facultats. Sovint sentim a parlar, o compro-
vem nosaltres mateixos, que hi ha estudiants que es veuen obligats a abandonar les
seves carreres per problemes de salut mes o menys evidents. I es davant d'aquests

fets que ens preguntem, si son casos esporadics o be es tracta d'un proces mes ge-
neralitzat, quins son els principals problemes de salut que determinen el fracas aca-
demic, quines son les causes ultimes que generen aquestes patologies i, en definiti-
va, si es I'entorn social mes immediat de I'estudiant (facultats, hospitals, unitats
docents...) el generador de malaltia.

Material i metodes

A partir de 750 fitxes d'alumnes de la facultat de Medicina de la UAB que han

abandonat la carrera en el periode 1976-1982 s'han recollit les Jades seguents:
nom, adre(;a, telefon, data de naixement, any d'ingres a la facultat, any de baixa, ul-

tim curs matriculat, procedencia i observacions.

Posteriorment s'han enviat a aquests ex-alumnes:

a) Una carta de presentacio del grup de treball i dels objectius.
b) Un gbestionari amb els seguents apartats:

Apartat I: nom, edat, natural de, Iloc de naixement dels pares, estudis dels pares,

professio dels pares.
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Apartat II: domicili durant els estudis, treball durant els estudis, estat civil durant

la carrera.

Apartat III: via d'acces a la Facultat, Unitat Docent en que es trobava en deixar la

carrera.

Apartat IV: causes per les quals deixa la carrera.

Apartat V: valoracio subjectiva de les assignatures.

Apartat VI: comentari sobre la causa de I'abando.

c) Un sobre franquejat perque ens poguessin remetre les respostes amb tota

comoditat.

Finalment s'nan introduit les respostes rebudes a I'ordinador.

Els resultats i conclusions de I'estudi seran publicats en el Ilibre d'actes.


