Comunicació

Les matriculacions en enginyeria han crescut un 17% durant
els tres anys de vigència del programa Enginycat impulsat pel
Govern amb la col·laboració de les universitats
Des del curs 2008-2009 més de 32.000 joves s’han inscrit en alguna de les
enginyeries impartides per les universitats catalanes

Barcelona, 27 de febrer 2012

El programa Enginycat impulsat pel Govern, les universitats i els col·legis professionals
per un període de 4 anys, finalitza la seva activitat amb els objectius assolits: el
nombre d’estudiants de primer curs d’enginyeria a les universitats catalanes s’ha
incrementat un 17,7% durant la seva vigència. Des del curs 2008-2009, quan es va
posar en marxa, 32.752 alumnes s’han matriculat en alguna de les enginyeries que
s’imparteixen a les universitats catalanes (excepte la UOC), és a dir, Agrícola i
Forestal, Civil, Edificació, Industrial i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
L’evolució d’estudiants nous confirma la recuperació de les matriculacions a partir del
curs 2008-2009 després de la caiguda sostinguda dels anys anteriors. El programa,
que s’ha desenvolupat amb la col·laboració dels agents socials i acadèmics, ha
contribuït a acostar l’enginyeria als joves preuniversitaris i reforçar el seu interès per
aquest àmbit. De fet, les universitats i entitats científiques mantenen algunes de les
actuacions del programa.
El programa Enginycat ha facilitat les beques de mentoria, gestionades per l’Agència
de de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i cofinançades per les
universitats, perquè alumnes dels darrers cursos orientin als nous estudiants facilitantlos la seva adaptació sota el guiatge d’un professor que fa de tutor. D’aquesta manera,
es contribueix a millorar la superació dels crèdits del primer curs i, en general, la
progressió acadèmica del nou alumnat. Les beques aporten 270 euros al mes durant
un màxim de nou mesos als alumnes que fan de mentors. En el tres darrers anys de
funcionament del programa s’han atorgat 864 beques per un import de 2.453.740
euros.
La Universitat Oberta de Catalunya, de la seva banda, ofereix els estudis d’Enginyeria
informàtica, multimèdia i tecnologies de la telecomunicació. En dos anys, el nombre de
matriculats en tots aquests graus és de 3.130 nous alumnes.
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