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EL S3'-íi JL-'Í.': lísiwíiiajiís cíe Magisícri son noics. 

Els (nous?) estudiants 
de Mazisteri 
Xavier Besalú 

A
l cLirs 1992/1993 es van 
introduir a la Universkat de 
G i r o n a ( U d G ) els nous 
estudis de Magisteri propi-
ciats per la nova Llei d'Edu-
cació aprovada l'any 1990 

(1), que venien a substituir els anteriors, que 
dataven de l'any 1971. De les sec especiali-
tats possibles, el Deparcament d'Ensenya-
menc va autoritzar que a Girona se'n pogues-
sin cursar 5: 

Infanril (llar d'infants i parvularis) i 
Primaria, Educacio Física, Música i Anglés, 
que preparen per poder treballar en centres 
de Primaria (nens i nenes de 6 a 12 anys) (2). 
L'objecte d'aquest trebal! és el de descriure 
algunes de les caraccerístíques personáis i 
academiques deis estudiants d'aquestes noves 
titulacions i comprovar si aporten modifica-
cions significatives a la clientela habitual de 
les antigües Escoles de Mestres. Per fer-ho 

hem treballat amb una mostra significativa 
deis estudiants de la primera promocíó, que 
van finalitzar els seus estudis l'any 1995, i 
rhem contrastat amb mostres mes petites de 
les promocions següents per tal de ponderar, 
si esqueia, els seus resultáis (3). 

Feminització 

El 83% deis estudiants de Magisteri son 
noies, confirmant així una realitat que ja fa 
anys que es produeix: l'elevat grau de femi
nització tant deis estudiants com deis mes-
tres en actiu. N o ens trobem, per tan t , 
davant d'una situació conjuntural, sino que 
es tracta d'una tendencia prou consolidada, 
que la implantado de les noves especialitats 
no ha aconseguit invertir. 

De tota manera el grau de feminització 
varia considerablement segons la titulació 
de qué es tracti: és máxima en els estudiants 
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d'Educació Infantil (el 100% gairebé 
en cotes les promocions) i molt mes 
matisada en els d'Educació Física (el 
56,5% de noies i, fins i tot, en alguna 
promoció posterior hi ha mes neis que 
noies). Les altres titulacions se situa-
rien entre aquests dos extrems. 

Aquests percentatges configuren 
un quadre que respon for^a a restereo-
tip encunyat socialment: dues especia-
l i ta ts ma rcadamen t femini tzades 
(Infantil i Música), dues especialitats 
amb presencia masculina prou signifi
cativa (Educació Física i Anglés) i una 
especialitat que se sitúa prácticamenr 
en la mitjana aritmética, Primaria. 

Procedencia geográfica 

Els estudiants de Magisteri prove-
nen en un 9 1 % deis casos de les comar
ques de Girona. Del 9% restant, el 
7,5% son de la comarca del Maresme i 
només 1'1,5% son d'altres comarques de 
Catalunya. No ens ha d'estranyar gaire 
aquesta dada ja que, a Catalunya, es pot 
estudiar Magisteri a Tarragona, Lleida, 
Barcelona (2 universitats), Bellaterra i 
Vic , a pare de G i r o n a . L 'ámbit 
d'influéncia de la UdG, per tant, pe! 
que fa ais estudis de Mestre, queda per-
fectament delimitat i no s'han d'esperar 
gaires canvis en el futur. 

Es interessant comparar la disrribu-
ció d'aquests estudiants per comarques, 
amb les del conjunt deis estudiants de 
la UdG i amb les de la població total 
d'aquestes mateixes comarques. Els per
centatges son els següents (4): 

10% de diferencia els percentatges rela-
tius a la Selva (11,6% mes a Magisteri) 
i a la resta de Catalunya i de l'Estat (un 
11,8% mes a la UdG) . Una primera 
conclusió es que la UdG recluta el seu 

". 

Girones 
La Selva 

Baix Empordá 
Alt Emparda 
Garrotxa 
Pía de l'Estany 
RipoUcs 
Cerdanya 
Maresme 
Resta 
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14,5 
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10,3 
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13,3 

Població 
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25.4 
19,3 

17,7 
!7.9 
9,9 

4,1 
5,3 
L9 

, 
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De la comparació entre els estu

diants de Magisteri i els de toca la UdG 
se'n deriven diferencies prou significaci-
ves. La mes gran és la que fa referencia 
al Girones (un 14% mes a la UdG que 
a Magisceri), pero cambé superen el 

alumnat, d'una manera forga desequili
brada, fonamentalment de la ciutat de 
Girona i del seu entorn mes immediat i 
que el seu ambit d'inñuéncia, en un 
pcrcentatge gens menyspreable, depassa 
els límits estrictament provincials. Una 

i altra dada contrasten amb el que es 
dona en els estudis de Mestre. 

I si posem de costat les dades relati-
ves ais estudiants de Magisteri i de la 
UdG les referides a la població total de 
les comarques de Girona, trobem que la 
composició geográfica de l'alumnat de 
Magisteri és enormement equilibrada en 
relació a la distribució comarcal de la 
població gironina. Les diferencies en 
cap cas superen el 4%, i son les mes 
grans les del RipoUes (3,8%) i l'Alt 
Empordá (3,4%). Aquest equilibri con-
trasca clarament amb la composició de 
l'alumnat de tota la UdG en que les 
diferencies arriben al 15,1% en el cas 
del Girones, pero son també grans amb 
la Selva (9,4%), l'Alt i el Baix Empordá 
(7,6% i 7,3% tespectivament). 

Aquesta diferenciació en la pro
cedencia geográfica entre els estudiants 
de Magisceri i la resta d'universitaris 
gironins no és un fct nou ni d'ara, mes 
aviat és una constant que es repeteix. 
Un estudi de l'any 1975 (5), on es com-
parava la composició geográfica deis 
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estudiants de Magisterí i de l'ara desa-
paregut CoMegi Universitari de Giro-
na, arribava a unes cünclustons priicti-
cament calcades. Alguns sociolegs par
len de la «massiva presencia mral» en 
els estudis de Magísteri. En el cas de 
Girona ben segur que hauríem de bus
car un altre tipusd'explicacions... 

L'accés ais estudís 

L'edar mirjana deis estudianrs el 
curs que inicien els estudis de Magis
terí és de 19,6 anys. Sabent que l'edat 
mínima per accedir-hi son els 18 anys, 
püdem dír perfectament que es tracta, 
en general, d'un alumnat jove. Cal 
afegir-hí, pero, que hi ha un 15,4% 
deis estudiants que inicien els seus 
estudis amb mes de 20 anys. A mes hi 
ha diferencies significatives segons 
l'especialitat: mentre que a Primaria, 
Música í Angles els estudiants de 18-
19 anys son mes del 80%, a les altres 
dues, Infantil i Educado Física, no 
arriben al 60%. 

Es pot acced i r ais es tudis de 
Magisterí a través de formules dífe-
rents. En el cas que ens ocupa, les 
dades son les següents: 

Cou + Selectivitat 67,5% 
Cou sense Selectivitat. . . .0,0% 
Fonnació Professional . . .17,0% 
Proves majors de 25 anys .1,5% 
Altres carretes univers. . .13,9% 
Com es veu, la major part deis estu

diants de Magisterí hi han accedir per la 
fórmula mes corrent d'accés a la Uni-
versitat, el COU mes Selectivitat. Tot i 
que, en teoría, es pot accedir ais estudis 
de Mestre sense haver passat la Selecti
vitat, la realitat d'aquests darrers 4 anys 
mostra que cap estudíant de COU que 
no l'hagí superada ho ha aconseguit. 

Els alumnes que teñen el títol de 
Formaciü Professional de segon grau 
renen reservades per lleí fíns a un 30% 
de les places de Magisterí disponibles. 
Les dades mostren que aquests estU' 
diants arriben a cubrir poc mes de la 
meitat d'aquestes places. A través de 
les proves d'accés a la universítat per a 
mes grans de 25 anys hí accedeix un 
nombre molt petit d'estudíants, tot i 
que aquest percentatge es manté amb 
petítes variacions any rere any. 

Es signifícatiu, per altra banda, el 
nombre d'estudíants que cursen Magis
terí i que havíen comen^at, i alguns 
acabat, una altra carrera universitaria 

(el 13,9%). Alguns sostenen la hipóte
si que es tracta d'estudíants que han 
fracassat en carre tes mes difícils. 
Segons un estudí coordinar per E. 
Corominas (6), els estudis amb major 
nombre de suspesos son a Girona, de 
mes a menys: Politécnica, Dret, Cién-
cies. Empresarial, Magisterí, Lletres i 
Infermeria . Dones bé, en el cas 
d'aquests alumnes, un 3,6% havíen 
cursar alguna altra especial i ta t de 
Magisterí o bé Lletres i infermeria 
(teoricament mes facils d'aprovar) i un 
10,3% havíen comentar carreres mes 
difícils (d'enfre ells, un 5,1% carreres 
de Ciéncies). 

Peí que fa a l'ordre de preferencia 
per estudiar Magisterí que hav íen 
manifestat aquests estudiants en fer la 
preinscripció universitaria, les dades 
ens diuen que: un 83% ho van escollir 
en la opcíó, un 8% en 2a i la resta, un 
9%, en d'altres opcions. 

Aquests percentatges s'han anat 
mantenint aquests darrers anys, fins i 
tot amb lleugers augments peí que fa a 
la la üpció. La gran majoria, dones, 
deis es tud ian ts han escoll i t de fer 
aquests estudis perqué hi teñen un 
interés explícit i preferent. Aquest fet 
contradiría l'opiníó deis qui pensen que 
estudien Magisterí els qui no han tro-
hat lloc en una altra carrera. Per altra 
banda és innegable que les noves espe-
ciaií tats han t ingut una influencia 
ímportant en aquest fet, ja que estudis 
anteriors mostren que l'eleccíó en pri

mera opcíó se situava entom del 60%. 
De tota manera aquest interés 

varia segons les especial í tats . Aix í 
Magisterí és la primera opcíó per a un 
96,7% deis estudiants de Primaria, per 
a un 94,4% deis de Música i per a un 
87 ,2% deis d ' lnfant i l , tots ells per 
damunt de la mítjana. En canvi, els 
d'Anglés només ho trien en primera 
opció el 68,7% i els d'Educacíó Física 
el 62 ,5%. També hi ha diferencies 
segons el sexe: Magisteri és la primera 
opcíó per a un 8 7 % de les noies i 
només per un 60% deis nois. 

L'explicació d'aquestes dades la 
tfobem quan preguntem quina era la 
primera opció deis estudiants que no 
havíen tríat Magisterí en primer lloc. 
Les citades amb mes freqüéncía son: 
l'Instítut Nacional d'Educacíó Física 
(INEF), Tradúcelo i Interpretació i 
Filología Anglesa. Es a dir, els estudís 
de Magisteri vindrien a ser succedanis. 
d'altres estudis de la mateixa branca, 
pero que ofereixen peques places i 
teñen un prestigi superior i que no es 
poden estudiar a Girona. Creiem que 
aquest és un fenomen que pot perdurar 
en el temps i que cal teñir en compte. 

Repassant quina era la segona 
opció deis estudiants de Magisteri que 
l'havien triar en primer lloc, s'observa 
que una gran majoria hi havia posat 
altres especialítats de Magisteri o bé la 
mateixa en d'altres universitats catala
nes, cosa que confirmaría la voluntaríe-
tat i fermesa de la seva decisió. Quan 
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s'esmenten altres carrercs aícernatives, 
les que hi apareixen amb mes freqüén-
cia son: Psicología, Filología Catalana 
o Espanyola, Pedagogía i Historia de 
l'Art. Es a dir, de no haver pogut entrar 
a Magisterí, la majoria d'aquests estti-
diants estarien cursant altres carretes 
de la Facultar de Ciéncies de rEduca-
ció o de Lletres, que, en aquest cas, 
víndrien a ser estudís substitutius deis 
de Magísteri, cosa que constitueix tota 
una novetat. 

La historia escolar deis 

estudiants de Magísteri 

Els estudiants de Magísteri, en 
general, teñen una historia escolar [lar
ga, ja que van comentar molt aviat a 
anar a escola, ais tres anys i mig de mit-
jana. De fec, en un 20,5% deis casos 
van iniciar la seva escolarització abaos 
deis 3 anys i només un 6% deis casos la 
van conien<;ar ais 6 anys, en qué ja és 
obligatoria. 

Per tipus de centre, els estudiants 
de Magisterí van cursar els seus estudís 
reglats segons el que es veu en aquesta 
tauia: 

D'una primera lectura se'n desprén 
que a mesura que augmenta l'edat deis 
escolars, s'incrementa el percentatge 
deis qui estudien en centres públícs i 
dismínueix el deis que ho fan en cen
tres privats, de manera que la majoria 
deis alumnes han fet el Parvulari en 
centres privats i, en canvi, l'ensenya-
ment secundar! I'han cursat, en gene
ral, en centres públícs. L'ensenyament 
prímari se situaría entremíg, amb una 
distríbució práctícament al 50%. 

Les taxes teñen una corresponden
cia certa amb les dades d'escolarització 
de les comarques de Girona (7), amb 
algunes var ian t s que val la pena 
esmentar. En general, es pot dir que els 
estudiants de Magisterí presenten per-
centatges mes elevats d'escolaritsació 
en centres privats que el conjunt deis 
alumnes no universitaris de les comar
ques de Girona en toces les etapes: 

Les diferencies percentuals mes 
grans es donen en Formació Professío-
nal (hi ha un 30,2% mes d'estudíants 
de Magísteri) í en TEGB on la diferen
cia és d'un 18,3%. En canvi, la diferen
cia és d'un 9,4% en les Uars d'infants i 
parvularís í entre un 4-6% a Batxiller-
COU. 

Els estudiants de Magisterí que 
han fet Formació Professional (un 
17,5% del total) provenen majorítária-
ment de les branques Administrativa i 
de Llar d'lnfants (un 46% cadascuna 
d'elles) i només un 8% de la branca 
Sanitaria. 

La majoria es mat r icu len a les 
especialítats d'lnfantíl, Primaría í Edu-
cació Física (percentatges propers al 
20% del total), mentre que son pocs els 
que ho fan a les de Música (11%) i 
Anglés (6%). 

D'alumnes procedents de la branca 
Adminis t ra t iva en trobem en totes 
cinc especialítats, en canvi, les de Llar 
d'lnfants (son tot noies) es concentren 
en Infantil i Primaria i les de Sanitaria 
en Primaria i Educació Física. 

Peí que fa ais estudiants de Magís
teri que han fet el Bacxiller i COU (un 
81,5% del total) hem analitzat l'opció 
de C O U escollída, tot i que es pot 
accedir ais estudís de Magísteri des de 
qualsevol de les opcions, en Igualtat de 
condícions: 

Opcióá^COU 
Percentatge 
d'cdumnes 

A. Científico-tecnológica 14,5% 
B. Biosanítaria 16,0% 
C. Ciéncies Socíals 38,0% 
D. Humanístico-lingüística 31,5% 

Tipus de centre 

Centres públícs 
Centres privats 

Pan-ul. EGB F. Profes. Barx-COU 

49,9% 
50,0% 

68,3% 
31,6% 

92,7% 77,0% 
7,2% 22,9% 

JSliBX*^X£ül!^ Parvul. EGB F. Profes. Batx. COU 

Centres públícs 
Centres privats 
C. públics/privats 
Cap centre 

40,5% 
48,5% 

5,0% 
6,0% 

50,0% 
44,0% 

6,0% 
-

62,5% 
29,0% 
-
-

71,1% 
28,8% 
-
-

82,8% 
17,1% 
-

Tot i que, dins deis estudís univer
sitaris, les especialítats de Magísteri 
s'encabeixen dins deis estudís d'huma-
nitats, la major part deis estudiants 
s 'adscr iur ien dins de les C iénc ies 
Socials. Sumant les dues opcions mes 
de ciéncies í les dues mes de lletres, 
hauríem de concloure cjue la major part 
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deis estudiíinrs de Mapisteri (un 69,5%) 
corresponJricn a aqucst segdn ambit. 

De tota manera, i seyuinr amh 
nqutísta classificació dual, !a distribiició 
segons el sexe i les espccialitats de 
Magisteri ofereix algunes diferencies 
significatives. Així, mentre que només 
un 26,6% de les noies han escoUit 
l'opció A+R, els nois provenen majo-
r i t a r i ament (un 52,9%) d 'aquesra 
opció. El decantament, dones, cap a les 
Humanitats i les Ciencies Socials deis 
esrui,liants de Mayistcri seria un feno-
men estrctamcnt iligac a la feminitia-
ció d'aqiiests estudis. Es ratificaría, per 
altra banda, Tatribució sexuada deis 
estudis de lletres com a mes propis de 
les noies i deis estudis de ciencies com 
a mes propis de nois. 

Mi ran t aqüestes dades scgons 
l'especialitat, trobem que la majoria 
deis esrtidiants de Música han cursar 
les opcions (un 56,2%), mentre que 
només un 19,9% deis e s tud ian t s 
d'Anglés pro\'enen d'aquesta mateixa 
opció. Els estudiants de les altres tres 
especialitats que han cursat Tópelo 
A+B a COU se sitúen entorn del 25%. 
Tampoc és que ens semblin excessiva-
menc sorprenents aqüestes dades: logi-
cament la gent que estudia angles ha 
de teñir una certa predispíisició lingüís
tica i la yent que estudia música esta 
ben a prop de les matemátiques: vegeu 
Pitagoras! 

En relació a la historia escolar deis 
estudiants de Magisteri tcnim encara 
una altra dada que pot ser d'ínteres: la 
que fa referencia a les repeticions de 
curs que s'han donat al Uarg del seu iti-
nerari escolar. Quants estudiants han 
hagut de repetir algún curs de Primaria 
o de Secundaria? Dones exactament 
un 3 1 % . I repar t i t s de la manera 
.següent: 

Etapa escolar 

• EGB 
Formació Professional 
Batxillerat 
COU 

Percentatge 
d'alumnes 

3,6% 
0,7% 

11,7% 
14,7% 

La primera observado és que la 
taxa d'estudiants que han tingut algún 
entrebane en el seu itinerart escolar és 
prou considerable. Ens falten, pero, 
dades d'estudiants d'altres carreres uni-
versitaries per poder treure alguna con-

clusió fiable. En eanvi , no és gens 
estrany que el percentatge mes elevar 
de repetidors es produeixi a COU, que 
és quan acaba l'Ensenyament Secunda-
ri i on l'existencia de les proves de 
Seleetivitat determina que, en alguns 
centres, els percentatges d'alumnes sus-
pesos rondi el 50%. 

Per sexe, ha repetit Lin 32,7% de 
les estudiants de Magisteri i un 20% 
deis nois. 

També hi ha diferencies segons 
l 'especialitat . Les especiali tats que 
están per damunt de la mitjana son les 
d'Educació Física, Angles i Infantil, 
mentre que les altres dues teñen per
cen ta tges mes baixos: Pr imaria el 
19,3% i Música el 22,2%. 

Formació, esport i Ileure 

Peí que fa a les qüestions lingüísti-
ques, un estudi publicat recentmenr (8) 
ens diu que el 75,1% deis estudiants de 
Magisteri teñen el cátala com a llengua 
materna, un 16,6% el castella, i un 
6,7% totes dues. Es interessant de eom-
provar, per altra banda, que mes d'un 
82% d'aquests estudiants diuen que en 
l'ambit académic solen utilirzar oral-
ment i per escrlt la llengua catalana i 
mes d'un 12% el catata i el castella 
indistintament; i encara un 86% mani-
festen que la llengua que parlen habi-
tualment és el cátala, mentre que un 
14% parla normalment en castella. 
Podem parlar, dones, d'un alumnat amb 

un grau mole elevat de catalanització. 
Els estudiants de Magisteri, per 

altra banda, parablelament ais seus 
estudis reglats, han participat o partici
pen encara en moltes activitats forma-
tives, esportives i de Ileure. Per exem-
ple, un 57,3% manifesten que, a part 
de les escoles i instituts, han estudiar 
idiomes, preferentment l'anglés, pero 
també el francés i Talemany. En aquest 
mateix terreny, l'estudi citat anterior-
nient moscra que un 52,65% deis estu
diants de Magisteri parlen correcta-
ment l'anglés, un 28,7% el francés i un 
2,6%i l 'alemany. Entre altres coses, 
aqüestes dades certifiquen la pérdua 
d'influéncia del francés en benefici de 
l'anglés. 

Un 31,5% deis alumnes de Magis
teri han seguit o segueixen encara estu
dis musieals, els uns oficiatmenc a tra
vés del Conservatori, i d'altres extmofi-
eialment; i un 20% manifesta que han. 
fet o tan encara ballet clássic o cursos 
de dansa. Un 23,5% s'han matricular 
en cursos d'informatica. 

Peí que fa ais esports, el percentat
ge d'estudiants que els practiquen o els 
han pracricat de manera habitual és 
prou elevat; molts d'ells han participat 
o participen encara en competieions 
oficiáis. Els mes freqücnts son el bás-
quet (un 20% del total), la gimnástica 
(un 16%) i la natació (un 14%). Pero 
hi ha percentatges signifícatius de gent 
que practiquen el patinatge, l'atletis-
me, el fútbol (un 7,5%), el tennis i el 
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voleibol. En e! cas que ens ocupa, el 
futhol no és pas l'esport rei. 

Finalment, en reíaciü a les activi-
tats de lleure, un 38,2% deis escudiants 
diuen que han col-lahorat o coMahoren 
encara amb nioviments o organitsa-
cions d'esplai: escoltisme, colónies, 
casáis, etc. Un 10,5% han fet o fan 
encara teatre de manera regular. I un 
9,5% manifesten que coi-laboren amb 
la parroquia respecci\'a fent catequesi 
ais infancs. 

Conclusions 

A. Forner (9) . que ha realiczat 
diverses investigacions sobre les carac-
teri'stiques i condicions deis estudiants 
de Magisteri, assenyala que ha consta
tar <d'augment progressiu de la nota de 
tall per accedir a aquests estudis, i 
l 'enorme quanti tat d'estudiants que 
trien aquests estudis en primera opció". 
Diu també que les principáis novetats 
aportades per les noves titulacions son 
«Taiigment deis estudiants bornes i de 
l'edat mitjana deis alumnes». 

En termes generáis, les dades que 
hem apor ta t v indr ien a confirmar 
aqüestes afirmaclons. Potser caldria 
afegir-hí que hem consta ta t també 
l'existencia d'un nombre important 
d'estudiants preocupáis per la seva for
mado personal, paraMelament ais seus 
estudis oíicials, especialment pe! que fa 
referencia ais idiomes, a la música i la 
dansa, i ais esports. 

Hi ha, pero, molts elements de 
continuitat en relació ais estudiants de 
Magisteri anteriors a aquests nous plans 
d'estudi. N'assenyalarem alguns: 

- Les elevades taxes de feminitza-
ció, especialment en algunes titula
cions. 

- La procedencia geográfica, que 
es reparteix d 'una manera bastanr 
equilibrada per totes les comarques de 
G i roña. 

- Un nombre significatiu d'estu
diants que abans d'estudiar Magisteri 
bavien comen^at altres estudis uni-
versitaris. 

- U n nombre també significatiu 
d'estudiants que procedeíxen de la For-
mació Professional, especialment de les 
b ranques Admin i s t r a t i va i Llar 
d'lnfants. 

- El fet que els estudiants proce-
dents de C O U pertanyin majoritária-
mcnt a les opcions de Ciéncies Socials 
i Humanitats. 

- L'important nombre d'estudiants 
que col-laboren o que han coMaburat 
amb organitracions d'esplai. 

- L'elevat grau de catalanització 
deis estudiants de Magisteri. 

Vet aquí, dones, una radiografia, 
incompleta pero real i significativa, 
deis futurs mestres. 

Xavier Bcsalú és profcssnr 
JL- lii Facuk^it de Ciencics 

JL-rEducacu. (UdG). 

Notes 

(1) Ens reíerim a la LOGSE (Llei d'OrJiínació 
d i n e r a l del Sisrcniíi Eilucaciu). qui: s'anirii 
¡mplantuní progressivamcnt fins n l'any 
2000. 

(2) Les akres cspi^ciülituCs JL- Mesrrc. qui;, de 
incintrnc, nn os piH.Íen cursur a la UdG son 
IL'S d'Ediicaciií Esj-njcial i Autlició i Llcn-

(3) Per a la pmmoció 1992/95 la mostra ha estar 
d'un 64% deis escudiants marriciiiüts. Per a 
les tres promocions següents hem trehallat 
amh niostres d'entre el 28% i el 32%. 

(4) Les dades relatives al ccinjunt deis estudiants 
de la UdG les hem extrer del diari El Puní 
de Girona {14-1-93) i la pDhlació total de 
les comarques de PAnLüiri de 1992 del 
mateix diari, 

(5) At]uesi estudi fnu dirij^it per la professora 
Ma, Victoria Goñi i realitzac pels estudiants 
de Magisteri de i'especialicat de Ciéncies 
Socials. 

Í6) C O R O M I N A S , E. (1993) , -Necess i ta t s 
d'orienració educativa de la pohlació estu
diantil universitaria de Girona-. 

(7) Les dades d'escniarització a les comarques de 
G i r o n a es tán ex t re te s de: "Estadís t ica 
d'Ensenyamenc. Curs 1990-1991", publica
da peí D e p a r t a m e n t d ' E n s e n y a m e n t el 
1993. 

(8) CLARA. J.; CORNELLÁ, P.; MEDIR, R.M. 
(1995), "Aviii aUimnes, denia mestres-. A 
la revista hucrauUi núm. 23. 

(9) FORNER. A. {1996), -El perfil de los nue
vos miiestros", a CiimmiitW Eicukir ( Í3 de 
mar(í). 
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