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Introduccio

Intentant d'equiparar el fracas academic amb el proces d'emmalaltir i donat I'alt
index de fracassos ales facultats de medicina que at nivell de I'Estat Espanyol es
aproximadament del 60 % i at nivell de la Universitat Autonoma de Barcelona

es aproximadament del 40 %, hem volgut esbrinar les causes que hi juguen un paper
rellevant i la seva relacio amb factors socio-economics, culturals i de salut.

TAULA 1. Nombre anual de metges llicenciats a la UAB i taxa de mort academica

Ingres (primer curs) Graduacio Taxa de mortalitat (%)

Anys

nombre

d'alumnes Nous Any
nombre de

Graduats UAB Estat E.

68/69 126 126 74 120 5 58
69/70 154 154 75 244 -58(16) 63
70/71 250 250 76 273 -9 (24) 56
71/72 615 590 77 361 41 59
72/73 804 760 78 472 41 52

73/74 585 400 79 469 20(43) 52
74/75 616 500 80 395 36 50

75/76 1.521 1.300 81 695 54 63
76/77 1.407 1.100 82 669 52 64

Aixi a la 1 a columna veiem el curs d'inici dels estudis.

A la 2a columna, el nombre d'alumnes matriculats a primer curs.

A la 3a columna, el nombre d'alumnes matriculats per primer cop a 1 er.
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A la 4a columna, I'any en que haurien d'haver acabat.
A la Sena, el Hombre de graduats. A la 6ena., el percentatge d'alumnes de la

UAB que no acabaren quan els hi corresponia.
A I'ultima columna, el percentatge d'alumnes al nivell de tot I'Estat espanyol que

no acabaren quan els hi corresponia.

Aixi en els primers anys de funcionament de la Universitat Autonoma de Barcelo-
na es quan hi ha menys mortalitat academics, pel fet que tant professors com estu-
diants eren gent molt motivada amb unes condicions especials. I en els anys d'entra-
da massiva, a partir del 1975, es quan augments mes la taxa de mortalitat.

Cal dir, que en tornar a limitar el Hombre d'estudiants a primer curs, la taxa de
mortalitat to una tendencia a disminuir.

Finalment cal aclarir que s'han corregit tres taxes annals de la UAB que sortien
molt inferiors a les reals, adhuc negatives, perque en aquests tres anys hi va haver
fora estudiants que es matricularen directament a segon curs provinents d'altres
facultats. Les taxes correctes en aquests tres casos figuren entre parentesi.

Material i m^tode

Elaborarem una enquesta que enviarem a 750 ex-alumnes de la facultat de Me-

dicina de la Universitat Autonoma de Barcelona que havian abandonat els estudis en

el periode 1976-1982. (En aquests enquesta ens interessavem per aspectes socio-

logics, academics i pels factors determinants del fracas.)

De les 750 enquestes trameses, 76 foren retornades sense contestar per pro-
blemes diversos (canvi de domicili de I'enquestat, direccio desconeguda...). De les
674 restants ens n'han contestat 134 de les quals n'hem exclos 5 per defuncio, i 5
mes per haver arribat fora de temps. D'aquesta manera ens hem quedat amb una
mostra de 124 enquestes que representen un 20 % de les que arribaren als seus
destinataris.

Resultats

1. Sociologics

TAULA 2. Distribucio per sexes

Homes . . .... 52.496
Donoo ... ...... ......... ...... .. 47.896

TAULA 3. Estat Civil

Gultom . ...................... . 81.3Y6
Caoats .... ...... .. . .... ........ 17.1 96
Sopanat/Divorciat ............... 1,6%
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TAULA 4. Lloc de naixement

Caha|unya ^ 00.8%
8u|oam .... ............... 4.0Y6
Pais Valencia ................... 3.296
Auago .................... 0.8Y6
CauteUa-Llo6 .................... 2.496
Asturieo ........ ............... 0,896
Pais Buoo .... ............... 0.896
Andalusia ............... 2/496
Ext,omuUum - ^ .............. 2.4%
AKneoeotata .................... 2/496

Veiem que la majoria son nascuts a Catalunya i , pel que fa al domicili , el percen-

tatge mes elevat vivia a la zona de I ' Area Metropolitana de Barcelona , fonamental-

ment al domicili patern ( 68,3 %).

TAULA 5. Estudis del pare

Superiors 29.896
MNuno ..... .. ........ 30.896
P,imana .......... ... .... 30.0Y6
|noompleto ........... ...... . 3.396

S'observa que els percentatges obtinguts en els diferents nivells d ' estudis son
semblants.

TAULA 6. Estudis de la mare

Superiors .......... 11/496
MiVano ........... 31.7 96
Pnmano ................. 51.2Y6
Incomplets ... . . ..... .... ... ... .. 5.7Y6

Clar predomini dels estudis primaris.

TAULA 7. Professio del pare

Motge ^ 3.0v6
AKreaP. 8anh. .............. 4.1 96
AKnmTit. Univ ................. 14.096
Industrials ................... 11,6%
AKneo .. ... .. .... . .... . .... . OO.996
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TAULA 8. Professio de la mare

K4otgo . U.O96
AhmoP. Sanit . ......... 5.896
AkveoTh. Univ.m .............. 2.596
Industrials ............... D.0Y6
Altres ............... 9O.Q96

Remarquem que la majoria, tant en el cas del pare com en el cas de la mare,

exercien professions sense cap relacio amb la sanitat.

TAULA 9. Treball durant els estudis

Si . ......... . . . ............. . G4.296
No ... 35.0Y6
KxNunad'honeaoetmannJ . ... ..... 30 hones

Es constata que, no Homes la majoria treballava durant la carrera, sino que, a
mes, hi dedicaven la jornada laboral completa.

TAULA 10. Tipus de treball

Relacionat amb la medicina ....... 30,4

No relacionat .................... 69,6

Es posa de manifest que, en la majoria, el tipus de treball no estava relacionat amb
els estudis que cursaven.

TAULA 11. Necessitat de treballar

Si . ......... . OO.296
No .. ...... ..... ....... .. 01.8 %

Remarquem que tan sots un 38,2 % manifestaven tenir-ne necessitat.

TAULA 1 2. Acces a la Universitat

COU/PAAU 68.7Y6
Majors 25anvn 13Y6
ConvuiMon^^ ^^ ^^^- - - - - 18196
Convai Cumail|aJn ....... 3.3Y6
ATG/D| ... 4.1 %
Altres 0.896



ExTENSlO I GAUSA DEL FRACAS ACADEMIC 177

S'observa que un percentatge important, el 26,3 %, provenien d'altres carreres.

TAULA 13. Deixa la carrera per exhaurir

convocafories

Si ...... . .... 21,5%
No ..... .. . 77.7Yf

TAULA 14. Canvi facultat de Medicina

Nooanvi ... ......... ... 90.896
Si.anaba ..... . ....... ...... .... 0.8Y6
Si, continua .. 8.J%

Comprovem que la majoria absoluta no canviaren de facultat per a continuar els

estudis de medicina mentre que, com veurem seguidament, gairebe la meitat dels

enquestats de la mostra canviaren de carrera despres de deixar medicina a la UAB.

TAULA 15. Canvi de carrera

No 57,9%
Si.aoaba ............... ... ..... 13.296
Si, continua .. . ....... 24.096
Si. ho ha doixat . . . .. 5.O96

2. Resultats motivacionals

A la pregunta de si deixaren els estudis obligats o voluntariament, el 34,2 % res-
ponen que obligats, mentre que en un 65,8 % la decisio fou voluntaria.

TAULA 16. Motiu d 'abandd

Dificultat aprov. assig. ........... 28,1
Decepcionat de la carrera ........ 1 8,4

Imposs. assis. classes teor. ...... 1 4,0
Motius familiars ................. 10,5

Malaltia Psiq. o Fisica ............ 7,9

Imposs. assis. classes pract. ..... 6,1
Altres .......................... 15,0

Remarquem que tan sots un 7,9 % addueixen motius de salut fisica o psiquica, la

qual cosa represents la Sena. causa per ordre de frequencies, precedida per «Difi-

cultat per aprovar les assignatures», «Decepcionat de la carrera», <^Impossibilitat per

assistir a classes teoriques^> i <,Motius familiars.
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TAULA 17. Predisposicio a tornar-se
a matricular

Si ...... ...................... 5O.9Y6
No 43.1 Y6

Conclusions

D'entre els matriculats a medicina, un percentatge important correspon a gent

que prove d'altres carreres (5 %), la qual Cosa ve a corroborar la impressio que els

estudis de medicina son seductors. En el nostre treball, pero, comprovem que entre

aquests estudiants que compten ja amb altres titols universitaris, I'index de fracas-

sos academics es molt elevat, un 26,3 % dels enquestats de la mostra.

La carrera de medicina se'ns apareix com una carrera dificil a la qual cal dedicar
fora hores de practiques i estudi, i es fa, doncs, problematica de seguir per als estu-

diants que treballen i/o tenen responsabilitats familiars. Sembla logic, doncs, que la

majoria abandonin la carrera durant els tres primers cursos.

Un Hombre significatiu de gent abandona la carrera per decepcio i encara un

percentatge mes elevat opta despres per altres carreres. EI 60 %, pero, tornarien a

fer medicina.

Destaquem que en la nostra mostra el 27,45 % dels estudiants que s'han matri-

culat en altres carreres ho fan a les escoles d'infermeria al legant la necessitat d'un

contacte mes directe amb el malalt.

Finalment, centrant-nos en el percentatge d'estudiants de medicina que abando-

naren la carrera per malaltia fisica o psiquica (Homes un 8 %), cal que reconeguem

que nosaltres esperavem un percentatge mes elevat i, de fet, aquesta fou la hipotesi

que ens impulsa a fer el treball. Malgrat tot, pensem que per a atorgar a la dada tot el

seu significat, caldria comparar aquest 8 % de la facultat de Medicina de la Universi-

tat Autonoma de Barcelona amb el percentatge que obtindriem si fessim el mateix

estudi en altres facultats. Nomes aixi podriem concloure si factual estat dels estudis

de medicina predisposa o no a algun tipus de patologia que provoqui I'abandonament

de la carrera.


