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Q i  é  l i ll d ti  d l  ?Quin és el nivell educatiu dels pares?





Q i  é  l’ ió d l  ?Quina és l’ocupació dels pares?

La distribució de l’estatus ocupacional dels pares La distribució de l estatus ocupacional dels pares 
s’agrupa en tres parts similars



P i i  l ti  t   i fillPosicions relatives entre pares i fills

 Diagonal: 25,9% tasques similars

 Mobilitat ocupacional ascendent: 51%

 Mobilitat ocupacional descent: 23,3%



Ocupació dels titulats per sexe segons 
l’ ió d l   l’ocupació dels pares 
(percentatges sobre el total)

 Diagonal: dones 26% i homes 25,6%

 Mobilitat ocupacional ascendent: dones 49,8% i 
homes 52,4% 
M bilit t i l d d t  d 24 2% i Mobilitat ocupacional descendent: dones 24,2% i
homes 22% 



Diferències d’ingrés brut entre dones i homes  Diferències d ingrés brut entre dones i homes  
segons la tasca desenvolupada

(titulats ocupats a temps complet)( p p p )

€ 



P i i  l ti  t   i fill  Posicions relatives entre pares i fills 
(continuació)

33 4450 36

29 37 1611

54 42

Les posicions més altes continuen ocupades en 
major mesura pels homes



C l iConclusions

 La majoria de graduats de 2003-2004 són fills de persones que no  La majoria de graduats de 2003 2004 són fills de persones que no 
tenen estudis universitaris (70%), i el 29,3% té el pare, la mare o 
ambdés amb educació universitària.

 Obsevem una mobilitat ocupacional important (50%) entre les tasques Obsevem una mobilitat ocupacional important (50%) entre les tasques
que realitzen els graduats universitaris i la que realitzen els seus
pares.
El d t lit t d  Di ió  Té i S i  i Els graduats que realitzen tasques de Direcció, Técnic Superior i
Qualificades provenen de famílies de tota mena d’orígens, tot i així es
més alta la probabilitat d’un graduat d’ocupar millors llocs de treball si
els seus pares realitzen tasques de direccióels seus pares realitzen tasques de direcció.

 La discriminació per l’origen social es manifiesta a la universitat:
 a) per la mayor presència relativa d’estudiants amb pares amb educació

universitària (tot i que són una minoria); 
 b) per les diferències de gènere (posicions i salaris més alts per als

homes.  
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