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Origen o motivació                                                                  
 
Quina ha estat l'experiència acadèmica i professional 
dels exalumnes de l'institut La Serra un cop n’han 
marxat. 
 

 
Objectiu 
 
Conèixer quin tipus d'estudis han escollit els 
exalumnes, si els ha estat útil l'educació que van 
rebre a La Serra, si han fet estudis de postgrau, si 
han anat a estudiar a l'estranger, com se n'han sortit 
en el món del treball, si han estat molt temps en 
trobar feina, si treballen del mateix que han estudiat, 
entre d'altres. 
 

 
Metodologia 
 
- Redacció de l'apartat introductori (breu història de La 
Serra) i de la metodologia a seguir. 
- Recerca dels alumnes per tal de formular-los 
l’enquesta a través del facebook, per telèfon, 
mitjançant amics i germans o personalment. 
- Recull i tractament de les dades amb ajuda de 
l'Excel. 
- Elaboració dels gràfics i dels respectius comentaris. 
- Entrevistes més extenses a alguns exalumnes per 
tal de conèixer les seves experiències 
d’una manera més personal i també a una professora 
i a un exmembre de l’AMPA . 
- Recull de les revistes de l'institut i de les orles dels 
cursos escolars. 
- Redacció de les conclusions del treball. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continguts 

 
- Breu història de La Serra. 
- Metodologia. 
- Presentació, anàlisi i interpretació de les dades 
obtingudes. 
- Entrevistes personals a alguns exalumnes, una 
professora i un membre de l'AMPA de l'institut. 
- Recull de les taules amb les dades que ens han 
servit per a realitzat els gràfics del treball. 
- Recull de totes les tapes de les revistes publicades a 
l'institut i de les orles de cada curs. 
 

 

Conclusions 
 
Una de les dades més rellevants que hem extret és 
que, pel que fa als estudis realitzats per 
l’alumnat, l’opció majoritària és estudiar carrera 
universitària (45%). 
Una  altra  conclusió  força  clara  és  que  les  noies,  
en  general,  estudien  més  que  els  nois. Sorprèn 
que pràcticament una de cada dues ha fet carrera 
universitària. 
A més, realitzant el projecte ens hem adonat que ara 
hi ha molts exalumnes que, com que no tenen 
possibilitats de treballar, aprofiten per seguir 
estudiant. Així, n’hi ha que estudien un segon cicle 
formatiu o que estan realitzant estudis de postgrau. 
I, finalment, volem fer referència a la que per 
nosaltres és la conclusió més important. Tant a les 
entrevistes com a l’última pregunta de l’enquesta, 
molts exalumnes ens han donat un consell  clar:  és  
important  marcar-se  un  objectiu  i  lluitar  per  
aconseguir-lo.  Amb  ganes, costi més o menys 
temps, tot es pot fer, i a la llarga l’esforç sempre es 
veu recompensat. 


