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PRÒLEG

 

Cinc anys després de l’inici de les activitats acadèmiques de la Universitat
Rovira i Virgili, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Cata-
lunya va realitzar una enquesta entre els titulats del sistema universitari públic
de Catalunya sobre les sortides professionals i la projecció laboral dels titulats
universitaris.

Amb la col·laboració del Consell Social de la Universitat, un equip de pro-
fessors de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, dirigits pel
professor Ferran Mañé i Vernet, ha extret i analitzat les dades de seguiment de
la inserció laboral dels graduats de la nostra Universitat, i ha identificat tant
les mancances com les oportunitats existents en el procés d’inserció dels nos-
tres graduats en l’entorn productiu.

L’anàlisi detallada dels resultats obtinguts, tal com ja avançava l’estudi
“L’impacte de la Universitat Rovira i Virgili sobre el territori” publicat l’any
2002, indica que, globalment, la inserció en el món laboral dels titulats de la
URV és positiva i assoleix una elevada taxa d’ocupació (93%), que cada un
dels ensenyaments avaluats depèn d’un mercat laboral específic i de caracterís-
tiques pròpies, i que els ensenyaments de les àrees experimentals i les carreres
tècniques disposen d’un mercat laboral extremadament dinàmic i amb llocs
de treball ben qualificats i remunerats.

Els resultats obtinguts demostren la facilitat que tenen els graduats de la
URV per incorporar-se al món productiu, entre dos i quatre mesos segons
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l’ensenyament, que els ocupadors i ells mateixos consideren motivada per la
formació en coneixements teòrics que reben els nostres alumnes. En defini-
tiva, la inserció laboral dels titulats de la URV complementa el dinamisme
econòmic del sistema productiu territorial, alhora que permet una coordina-
ció més estreta entre el sistema públic d’educació superior i el teixit socio-
econòmic de les contrades del sud de Catalunya.

És funció de la Universitat Rovira i Virgili, com a universitat pública,
impulsar, en la mesura de les seves possibilitats i amb l’ajut del Consell Social,
la tasca de recollida, anàlisi i publicació de dades referides a la inserció laboral
dels seus titulats.

En definitiva, els autors de l’estudi han fet una bona feina, per la qual cosa
els felicito i els en dono les gràcies.

 

Lluís Arola i Ferrer

 

Rector



 

9

 

CAPÍTOL I. PRESENTACIÓ

 

Durant les últimes dècades s’ha assistit a un creixent esforç en el disseny de
les polítiques educatives per adaptar el sistema educatiu als requeriments del
sistema productiu. A nivell universitari aquestes actuacions han anat encami-
nades bàsicament a crear noves titulacions i noves assignatures per tal d’oferir
al sistema productiu la mà d’obra amb les qualificacions que es necessiten. Es
àmpliament reconegut que una de les condicions per assegurar un elevat crei-
xement econòmic a llarg termini és assegurar a les empreses l’oferta laboral
que necessiten. De totes maneres, l’adquisició de la qualificació adequada és
lenta i per tant, les necessitats en el moment final de la formació poden haver
variat. Tot aquest procés fa pensar en les dificultats de realitzar previsions en el
sistema educatiu. 

Pocs han estat els estudis sobre els itineraris de canvi ocupacional o sobre
l’adequació dels estudis al lloc de treball. La falta d’informació específica sobre
sortides professionals i projecció laboral dels titulats universitaris, va fer que
l’

 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

 

 (AQU Cata-
lunya) realitzés una enquesta entre els titulats del curs 1997/98 del Sistema
Universitari Públic de Catalunya (SUPC). 

A partir de les dades de la mostra de la Universitat Rovira i Virgili del

 

Qüestionari per el seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris

 

 rea-
litzat per l’AQU Catalunya, el nostre objectiu fonamental és intentar presen-
tar un informe que permeti detectar, per una banda, les possibles dificultats
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que tenen els graduats en la inserció laboral i, per altra banda, l’adequació de
la formació que es transmet als alumnes als llocs de treball.

Per aconseguir aquests objectius, l’estudi es divideix en quatre apartats. Al
primer, es presenta el perfil dels titulats a la Universitat Rovira i Virgili i es
descriu l’enquesta sobre la que es basa l’estudi. En el segon, s’analitza la inser-
ció dels titulats en el mercat laboral, dividint-se en dues parts ben diferencia-
des: la primera feina i la feina actual. En un tercer apartat, s’analitzen les
característiques dels aturats fent especial esment de les activitats que realitzen
per trobar feina. Finalment, es presenta l’estudi sobre la formació continuada
que duen a terme els titulats a la Universitat Rovira i Virgili.
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CAPÍTOL II. EL PERFIL DELS TITULATS A LA URV

 

II.1. INTRODUCCIÓ

 

Aquest apartat de l’informe té un objectiu introductori. Específicament es
vol presentar la font d’informació utilitzada i el col·lectiu que s’analitza (els egre-
sats de la URV). D’aquesta manera, i després de comentar breument la creació i
evolució de la URV, amb l’objectiu de conèixer el context institucional en el que
els graduats han realitzat els seus estudis, es descriu l’enquesta, detallant-se quins
han estat els objectius, la metodologia i el qüestionari. En aquesta part també
discutim, des d’una perspectiva més tècnica, la qualitat estadística de la mostra
obtinguda, per tal de veure fins a quin punt aquesta és representativa de la
població a analitzar. Finalment, es tanca l’apartat amb una descripció de les
característiques bàsiques dels llicenciats i diplomats de la nostra universitat.

 

II.1.1. La Universitat Rovira i Virgili

 

La Universitat Rovira i Virgili va ser creada el 30 de Desembre de 1991 per
la llei 36/1991 del Parlament de Catalunya. Va ser creada a partir de centres
universitaris preexistents i es va començar a impartir docència durant el curs
1992/93.

En l’actualitat, i seguint un model urbà, la URV té 11 centres universitaris
(vuit a Tarragona, dos a Reus i un a Vilaseca) on s’ofereixen més de 50 ense-
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nyaments de 1r i 2n cicle de les àrees de ciències de la salut, ciències socials,
humanitats, tecnologia i ciències experimentals.

Entre els objectius plantejats en el moment de la seva creació trobem, a
més a més de racionalitzar i descentralitzar els estudis superiors, dotar a les
comarques de Tarragona d’un instrument estratègic per a dinamitzar social i
econòmicament el territori. Tal com deia l’any 1991 la llei fundacional de la
URV, aquesta “ha d’actuar com a motor del progrés cultural, del científic i del
tècnic a les ciutats on s’ubiquen els seus centres”. Així, l’impacte de la URV
sobre el seu territori té dues vessants (Segarra 

 

et al

 

, 2002):
• Com a institució en què participa un nom elevat d’estudiants i de profes-

sionals, té un volum de despesa important que afecta la producció i
l’ocupació de la resta d’activitats productives.

• Com a institució dedicada a l’educació superior i a la recerca, beneficia
les empreses i les institucions locals gràcies als efectes externs que és deri-
ven de la difusió del coneixement i la circulació de les idees.

Per tant, la URV ha obert noves portes per al desenvolupament de les
comarques meridionals de Catalunya.

 

II.1.2. Descripció de l’enquesta

 

L’enquesta i la mostra associada empleades en aquesta anàlisi van ser gene-
rades per l’AQU Catalunya. L’enquesta, realitzada a l’any 2001, va sorgir fruit
de l’interès per a conèixer la projecció laboral dels titulats del Sistema Univer-
sitari Públic de Catalunya (SUPC). 

 

A. Objectiu

 

El 

 

Qüestionari per el seguiment de la inserció laboral dels graduats universita-
ris

 

, va ser realitzada per l’AQU Catalunya amb l’objectiu de conèixer com és el
procés d’inserció al mercat de treball dels graduats de les 7 universitats públi-
ques catalanes (incloent els de la URV).

Segons l’AQU Catalunya, aquest coneixement resulta de gran utilitat per
tres motius:

• Per a fer de punt de referència a l’hora de desenvolupar activitats de pla-
nificació, avaluació i innovació universitària.

• Per a proveir informació i orientació als estudiants i graduats.
• Per a millorar la relació existent entre els agents del món acadèmic i del

món laboral.
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Així, doncs, l’esforç de l’AQU Catalunya respon a la constatació de la ne-
cessitat de realitzar estudis d’aquest tipus si es vol comprendre millor l’im-
pacte de les institucions acadèmiques sobre la societat.

 

B. Metodologia

 

La implementació del 

 

Qüestionari

 

 va necessitar uns dos anys i va estar a
càrrec de la Comissió per a l’Avaluació de la Inserció Laboral, grup de treball
creat dins de l’AQU Catalunya.

Com es va assenyalar anteriorment, el qüestionari tenia com a objectiu reco-
llir informació sobre el procés d’inserció laboral dels graduats de les universitats
públiques catalanes (a excepció dels de Medicina, ja que la seva inserció laboral
corre per vies relativament més complexes) del curs 1997/98. Els mateixos tota-
litzen uns 21.178 titulats, dels quals 1.379 corresponen a la URV.

L’obtenció de dades es va desenvolupar en dues fases. En la primera, es va
obtenir informació dels graduats que voluntàriament van contestar un qüesti-
onari enviat per correu als seus domicilis. En la segona, es va recollir informa-
ció a través d’enquestes telefòniques (que no eren més que una versió reduïda
de les enviades per correus) per reduir l’error mostral.

Cronològicament, el procés complet es pot resumir de la següent forma:
• Març-Abril 2000: Obtenció de tots els instruments utilitzats per les univer-

sitats catalanes per a recollir informació dels seus titulats i el·laboració d’un
marc teòric de referència per a avaluar la inserció laboral dels graduats.

• Maig 2000: Primer esborrany de l’enquesta d’inserció.
• Juny 2000: Primera reunió de la Comissió per a l’Avaluació de la Inserció

Laboral.
• Gener 2001: Aprovació de la versió definitiva de l’enquesta per la Comissió.
• Febrer-Març 2001: Preparació dels qüestionaris per ser enviats (edició

dels formularis, cartes dels rectors als graduats, etc.).
• Maig 2001: Enviament dels qüestionaris per correu.
• Juny-Juliol 2001: Recordatori telefònic per a incrementar el percentatge

de resposta.
• Novembre-Desembre 2001: Segona fase del procés d’enquestes, en la

qual es pregunta telefònicament a graduats de titulacions amb errors
mostrals elevats.

• Gener-Febrer 2002: Introducció de les dades.
• Març 2002: Depuració de la matriu de dades i anàlisi de les dades.

 

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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Cal destacar que la duració i complexitat del treball mostra el constant
interès de l’AQU Catalunya per conèixer el destí laboral dels graduats univer-
sitaris catalans.

 

C. Qüestionaris

 

És important tenir present que es treballa amb dos qüestionaris, que mal-
grat estar organitzats de la mateixa manera, tenen un nivell de detall en les
preguntes molt diferent. Així, el qüestionari enviat per correu és més llarg
(més preguntes) cosa que dóna un nivell de detall força remarcable. En canvi,
i per motius obvis, el qüestionari realitzat telefònicament és més reduit i tan
sols obté informació sobre alguns aspectes considerats claus. 

Durant la primera fase d’obtenció de dades, es va utilitzar un qüestionari
de 29 preguntes estructurades en cinc apartats denominats:

• Dades personals i acadèmiques
• Perfil professional
• Formació i treball
• Formació continuada
• Atur
En el primer apartat es recullen dades sociològiques i acadèmiques dels

graduats. Així mateix, es pregunta per la seva situació laboral durant els últims
dos anys dels seus estudis.

En el segon apartat es demana informació sobre l’accés al primer treball i al
treball actual. La informació requerida sobre la feina actual resulta ser molt
més detallada, preguntant-se fins i tot per qüestions relatives a la satisfacció en
el lloc de treball.

En el tercer apartat es demana als graduats que determinin quin ha sigut
l’impacte de la formació obtinguda a la universitat a l’hora de la seva con-
tractació. Així mateix, es demana que especifiquin quin ha sigut el nivell de
la formació rebuda a la universitat i la seva repercussió en el lloc de treball pel
que fa referència a formació bàsica universitària, característiques interperso-
nals, etc.

En el quart apartat s’analitzen les activitats de formació realitzades després
de la graduació i per l’interès a seguir formant-se. Per últim, en el cinquè apar-
tat (destinat exclusivament a aquells graduats sense ocupació en el moment
d’enquestar-los) es pregunta per qüestions relacionades amb l’atur com a
duració, mitjans utilitzats i dificultats trobades per a aconseguir feina.
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D. Respostes

 

El 

 

Qüestionari

 

 va ser contestat per una mica menys de la meitat de la
població total. Per al cas de la URV, el mateix va ser contestat pel 54% del
total de graduats durant aquest període, percentatge que es situa aproximada-
ment 8 punts percentuals per damunt del SUPC. 
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Font: AQU Catalunya.

 

Respecte a la distribució de les contestes en les dues modalitats d’enquesta
es pot dir que quasi dues terceres parts de la informació obtinguda dels nos-
tres graduats va obtenir-se d’enquestes per correu (474 enquestas d’un total de
749). Com podem comprobar a l’annex 3, l’enquesta per correu era més com-
pleta que la realitzada per telèfon. 

 

E. Representativitat de la mostra

 

L’èxit de la realització d’una enquesta radica en l’obtenció d’una mostra
que resulti ser el suficientment representativa de la població, ja que així es
possibilitaria la formulació d’inferències estadísticament vàlides sobre aquesta
última a partir de la primera. En aquest sentit, això es pot aconseguir amb una
mostra que no tingui biaixos significatius respecte a la població en el que es
refereix a les seves variables.

Per determinar la representativitat en el cas que ens ocupa, es realitza el
següent exercici. En primer lloc, es trien dues dimensions rellevants dels titulats,
com són el tipus de titulació i el gènere. Posteriorment, a partir de les dades
associades a les mateixes es calculen les proporcions existents de diplomats i lli-
cenciats (per una banda) i de dones i homes (per l’altra) en les tres mostres que
disposem: l’obtinguda per correu, la telefònica i la suma d’ambdues. A continu-
ació, es comparen estadísticament aquestes proporcions (a través dels valors mit-

 

Col·lectiu dels titulats

SUPC URV

 

Població 21.178 1.379

Mostra 9.767 749

Percentatge de respostes  46,12 54,31

 

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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jos de les variables implicades) amb les de la població per determinar si tenen
relació entre elles. Així mateix, i degut a la possibilitat de formular hipòtesis a
partir dels qüestionaris per correu (els quals tenen una informació molt deta-
llada), també s’inclou a aquesta submostra dins d’aquest exercici.

Els diferents resultats que es van obtenir al llarg de l’exercici proposat
adalt, es poden apreciar a les taules II.2 i II.3. De la lectura d’ambdós quadres
s’observa que les diferències detectades entre les proporcions mostrals i pobla-
cionals resulten ser estadísticament no significatives (a un nivell de significació
del 5%). Per tant, concluim dient que les mostres obtingudes són representa-
tives respecte a la població sota estudi.
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Font: Elaboració pròpia.

 

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

 

Població 1.379 62,07 37,93 65,26 34,74

Mostra total 749 64,49 35,51 63,02 36,98

Mostra per correus 474 64,56 35,44 61,39 38,61

Mostra telefònica 275 64,36 35,64 65,82 34,18

 

Variable: Titulació

 

H0: Hipótesis nula H1: Hipótesis alternativa T Prob. 
(RH0)

Refusar
H0?

 

�

 

mostra total = 

 

µ

 

�

 

mostra total 

 

� µ 1,2732 0,2034 No

�mostra correus = µ �mostra correus � µ 1,7298 0,0843 No

�mostra telefònica = µ �mostra telefònica � µ -0,1932 0,8470 No

Variable: Sexe

H0: Hipótesis nula H1: Hipótesis alternativa T Prob. 
(RH0)

Refusar
H0?

�mostra total = µ �mostra total � µ -1,3793 0,1685 No

�mostra correus = µ �mostra correus � µ -1,1289 0,2595 No

�mostra telefònica = µ �mostra telefònica � µ -0,7914 0,4294 No
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En resum, les mostres que tenen major importància per a l’estudi són la
mostra total i la mostra obtinguda per correus: la primera pel número d’en-
questats aconseguits i la segona pel nivell d’informació que s’aconsegueix
(superior al de la mostra telefònica). 

II.2. EL PERFIL DELS TITULATS

En aquesta secció, es destaquen algunes característiques d’aquells que es
van titular per la URV durant el curs 1997/98. Per abordar el tema, es tracta
informació sobre tres qüestions ben diferents. La primera està relacionada
amb característiques sociodemogràfiques com sexe, edat i lloc de residència.
La segona comprèn aspectes relacionats amb qüestions acadèmiques com la
titulació aconseguida, àrea d’estudi, qualificacions i duració dels estudis. En
tercer lloc analitzarem en termes generals el procés d’incorporació laboral dels
titulats a la URV abans de finalitzar els estudis.

Considerem que és millor, donats els objectius de la secció, utilitzar la
informació a la nostra disposició del conjunt de llicenciats i diplomats de la
URV i no tan sols la mostra que es va obtenir en l’enquesta. De totes maneres,
també inclourem alguns comentaris a partir d’informació de l’enquesta, ja
que en aquesta hi havia alguna informació (que hem considerat rellevant) no
existent en el fitxer global de la Universitat. 

Donat que els titulats es desglossen en diplomats i llicenciats, amb naturaleses
diferents entre sí per la profunditat i duració dels seus respectius estudis, es considera
convenient realitzar l’anàlisi següent considerant ambdues titulacions per separat. 

En quant a la distribució dels egresats per tipus de titulació, a la taula II.4 es
pot apreciar que un 65% dels titulats enquestats són diplomats. Aquesta superiori-
tat de les diplomatures pot explicar-se per la seva duració inferior i perquè el perí-
ode de temps sota estudi va ser quan la URV tot just tenia 7 anys de vida, moment
en el qual encara no s’havien activat llicenciatures que actualment s’ofereixen.

II.2.1. Característiques sociodemogràfiques

A. Sexe

Per tal de determinar la proporció de titulats segons el gènere, resulta més
convenient utilitzar la informació procedent de la URV ja que abarca la totalitat
dels titulats. Les dades disponibles, presentades a la taula II.4, mostren que del

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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total de 1.379 graduats durant el curs 1997/98, 856 són dones. Aquesta xifra
representa quasi dues terceres parts del total de la població. Així, la URV presenta
una proporció de titulades superior al 59% evidenciat per Espanya (INE, 1999).

TAULA II.4. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%).
CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE.

Font: URV i elaboració pròpia.

Així mateix, la classificació per sexes de la mostra presenta que ambdós sexes
es reparteixen de forma similar entre les diferents titulacions, és a dir, aproxima-
dament dues terceres parts de dones i homes estudien una diplomatura. 

B. Edat
En quant a l’edat dels graduats, la informació obtinguda del qüestionari és

la que es té en el moment de la resposta i que es presenta a la taula II.5.
Sobre aquesta variable sociodemogràfica destaquen tres fets. Primer, com

era d’esperar per la inferior duració académica relativa de les diplomatures,
l’edat promig dels diplomats és inferior a la dels llicenciats (en 1,29 anys).
Segon, l’edat promig de les dones diplomades és sensiblement inferior a la
dels homes (en 2,78 anys). Tercer, l’edat promig de les dones llicenciades
també és inferior a la dels homes (en 1,5 anys).

Per últim, cal destacar que la realització de l’enquesta va ser realitzada
aproximadament 3 anys després del període de referència, el qual explica les
edats relativament altes exposades en aquesta part del treball.

TAULA II.5. EDAT ACTUAL MITJANA (EN ANYS) DELS TITULATS.
CLASSIFICACIÓ PER SEXE.

Font: URV i elaboració pròpia.

Titulació TOTAL
Sexe

Dona Home

Diplomats 65,26 64,14 67,11

Llicentiats 34,74 35,86 32,89

Titulació TOTAL
Sexe

Dona Home

Diplomats 27,27 26,30 29,03

Llicenciats 28,56 28,20 29,24
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C. Lloc de residència

Conèixer el lloc de residència dels nostres titulats resulta de vital impor-
tància per tal de determinar l’àrea d’influència de la URV en quant a la
demanda educativa. La taula II.6 presenta informació sobre aquesta caracte-
rística (procedent dels registres de la universitat) desglossada per titulació i
sexe.

Sobre aquest aspecte destaquen tres fets. Primer, cinc sisenes parts del
total dels graduats resideixen a la província de Tarragona. Segon, si es consi-
dera als titulats segons el sexe, s’observa que el percentatge de dones residents
a la província de Tarragona és lleugerament inferior al dels homes. Tercer, si
es considera als graduats segons la titulació, s’observa que el percentatge de
llicenciats residents a la província de Tarragona (un 86%) supera el dels di-
plomats (80%).

TAULA II.6. DISTRIBUCIÓ DEL TITULATS (%) PER LLOC DE RESIDÈNCIA.
CLASSIFICACIÓ PER SEXE I TITULACIÓ.

Font: URV i elaboració pròpia.

En resum, es pot dir que la URV ha afavorit que molts joves residents a les
comarques de Tarragona accedeixin a nivells educatius superiors en reduir el
cost d’oportunitat (monetari i de temps) de realitzar aquests estudis. Per tant,
la URV és un factor clau per a millorar la formació de la població tarragonina.
No obstant, també és evident que part dels nostres estudiants haguessin estu-
diat igualment una carrera universitària en el cas que la URV no s’hagués creat
finalment. Per tant no podem valorar exactament l’impacte “net” de la Rovira
i Virgili.

Origen TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomats Llicenciats

TGNA 82,09 81,54 82,98 79,78 86,43

Resta Catalunya 14,43 14,72 13,96 15,89 11,69

Resta CCAA 3,48 3,74 3,06 4,33 1,88

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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II.2.2. Característiques acadèmiques

A. Titulació i àrea de coneixement

La información relativa a la distribució dels titulats per àrea de coneixe-
ment1 es presenta a la taula II.7.

En principi, cal tenir present que a la població no es presenten diplomats
procedents de carreres d’Humanístiques ni Experimentales ni llicenciats de
l’àrea de Salut.

Si considerem als titulats com un tot, es pot apreciar que més de la
meitat dels mateixos ho són en carreres Socials, seguit (molt endarrera)
pels procedents de carreres Tècniques, Humanístiques, de Salut i Experi-
mentals. 

La classificació per sexe mostra que la major part de les dones són gradua-
des en carreres Socials, seguides (molt endarrera) per les titulades en carreres
de Salut, Humanístiques, Experimentals i Tècniques. En quant als homes, la
majoria de titulats es composa de graduats en Socials (encara que un 22% per
sota de les dones), seguits per graduats en carreres Tècniques, Humanístiques,
Salut i Experimentals. És evident, i de fet reflexant un aspecte general a mol-
tes universitats, que cal incentivar l’entrada de dones en les carreres de caràc-
ter tècnic.

Per altra banda, la classificació per titulacions mostra que entre els diplo-
mats hi ha més a carreres Socials, seguits per les de Tècniques i de Salut (en
aquest ordre); i entre els llicenciats predominen els procedents de l’àrea Social,
seguits per els de les àrees Humanística, Experimental i Tècnica (en aquest
ordre).

1 Humanitats inclou: Antropologia Social i Cultural, Geografia, Història, Geografia i Història, Filologies
(Catalana, Hispànica, Alemana i Anglesa).

Ciències Socials inclou: Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Dret, Relacions
laborals, Psicologia, Pedagogia, Mestre (Ed. Especial, Ed. Física, Ed. Infantil, Ed. Musical i Ed. Primària).

Ciències Experimentals inclou: Química, Enologia i Bioquímica.
Ciències de la Salut inclou: Fisioteràpia i Infermeria.
Ciències Tècniques inclou: Eng. Tèc. Industrial (Electricitat, Electrònica Industrial, Química, Indus-

trial), Eng. Química, Eng. Tèc. Informática de Gestió i Eng. Tèc. Informàtica de Sistemes, Eng. Informática i
Eng. Tèc. Agrícola (Indústries Agràries i Alimentàries).
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TAULA II.7. DISTRIBUCIÓ DEL TITULATS (%) PER ÀREA DE CONEIXEMENT. 
CLASSIFICACIÓ PER SEXE I TITULACIÓ.

Font: URV i elaboració pròpia.

Més detalladament, les diplomatures amb més titulats de la URV pel curs
1997/98 són Ciències Empresarials (110 graduats), la de Relacions (95 gradu-
ats) i la d’Infermeria (44 graduats), sent les dues primeres de l’àrea Social i
l’última de l’àrea de Salut. Respecte a les llicenciatures, predomina Psicologia
(43 graduats), Administració i Direcció d’Empreses (41 graduats) i Dret (31
graduats), totes elles de l’àrea Social.

Ara bé, hauríem de preguntar-nos si la distribució de la població de titulats
de la URV per àrea de coneixement guarda correspondència amb l’evidenciat
pel SUPC. Una apreciació que cal fer, és que la demanda de determinats ense-
nyaments està en gran mesura determinada per l’oferta que es realitza des de
la universitat, i per tant, existirà un elevat percentatge d’alumnes que realitzen
determinades carreres degut a que la Universitat ofereix aquell tipus de carre-
res. D’aquesta manera, les diferències en estructures d’egresats de la URV res-
pecte a la resta d’Universitats respon en part a les diferents titulacions que
s’ofereixen.

Primer, les dues primeres àrees amb més titulats són les carreres Socials i
Tècniques, però mentre que en el cas del SUPC el tercer lloc es reserva per
l’àrea Humanitats aquest lloc correspon a l’àrea de la Salut a la URV. Per al cas
del SUPC les àrees d’Experimentals i Salut obtenen els percentatges inferiors,
mentre que per a la URV ho són les àrees d’Humanitats i Experimentals.
També observem que el lideratge de les carreres Socials resulta ser més notori
a la URV que al SUPC (13 punts percentuals de diferència). Tercer, la segona
posició de les tècniques és proporcionalment superior al SUCP que a la URV
(13 punts percentuals de diferència).

Àrea TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Humanitats 10,59 10,86 10,13 - 30,48

Socials 58,16 65,42 46,27 61,89 51,15

Experimentals 4,71 4,56 4,97 - 13,57

Salut 11,68 15,30 5,74 17,89 -

Tècniques 14,87 3,86 32,89 20,22 4,80

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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TAULA II.8. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) PER ÀREA

DE CONEIXEMENT. CLASSIFICACIÓ SEGONS EL COL·LECTIU

DELS TITULATS.

Font: AQU Catalunya i elaboració pròpia.

B. Qualificacions 
L’indicador per excel·lència del resultat obtingut per un titulat durant els

seus estudis és la qualificació mitjana final. En aquest sentit, molts el consideren
com una variable que guarda estreta correlació amb el posterior desenvolupa-
ment laboral del graduat. La informació necessària sobre aquesta característica
acadèmica de la població de titulats l’obtenim dels registres de la universitat.

La taula II.9 mostra alguns successos relacionats amb la qualificació. En
primer lloc, la qualificació mitjana evidenciada pel conjunt dels titulats és de
6,4. Segon, la qualificació mitjana és superior en les llicenciatures. Tercer, en
promig les dones obtenen millors notes que els homes en les diplomatures i al
contrari en les llicenciatures. En resum, en tots els casos, la nota promig és un
“aprovat” en termes qualitatius.

TAULA II.9. QUALIFICACIONS MITJANES DELS TITULATS

(VALORS DE 0 A 10). CLASSIFICACIÓ PER SEXE.

Font: URV i elaboració pròpia.

Ara bé, podem realitzar una lectura més detallada de la qüestió si es consi-
dera l’àrea de coneixement, tal i com es fa a la taula II.10. De la mateixa es

Àrea Col·lectiu dels titulats

SUCP URV

Humanitats 12,59 10,59

Socials 45,41 58,16

Experimentals 7,27 4,71

Salut 7,05 11,68

Tècniques 27,68 14,87

Titulació TOTAL
Sexe

Dona Home

Diplomats 6,3 6,4 6,2

Llicenciats 6,5 6,5 6,5

Total 6,4 6,4 6,3



23

desprenen els següents fets. Primer, pel conjunt dels titulats, en promig les
notes són superiors a l’àrea de Salut (6,9), seguida per les àrees d’Humanitats,
Socials, Experimentals i Tècniques (en aquest ordre).

TAULA II.10. QUALIFICACIONS MITJANES DELS TITULATS PER ÀREA

DE CONEIXEMENT (VALORS DE 0 A 10). CLASSIFICACIÓ PER SEXE I TITULACIÓ.

Font: URV i elaboració pròpia.

Per titulacions, la diplomatura aconsegueix la màxima nota en l’àrea de
Salut, i en quant a les llicenciatures, els titulats en Tècniques obtenen la nota
mitjana més elevada. I considerant el sexe, les diferències observades en les
notes mitjanes de dones i homes no resulten ser significatives.

En resum, en el que es refereix a la qualificació mitjana, els diplomats a
l’àrea de salut i els llicenciats a l’àrea d’Humanitats són els que millors qualifi-
cacions aconsegueixen en les seves respectives titulacions.

C. Duració dels estudis 
La duració dels estudis universitaris, a l’igual que la qualificació obtinguda,

es pot concebre com un indicador de l’èxit dels graduats en la seva vida acadè-
mica. A la taula II.11 es presenta informació relativa a aquesta variable (només
procedent de l’enquesta per correus) tabulada segons titulació i sexe.

TAULA II.11. DURACIÓ MITJANA (EN ANYS) DELS ESTUDIS

DELS TITULATS. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE.

Font: Resposta de correu.

Àrea TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Humanitats 6,7 6,6 6,8 - 6,7

Socials 6,3 6,3 6,2 6,2 6,4

Experimentals 6,3 6,3 6,2 - 6,3

Salut 6,9 6,8 7,0 6,9 -

Tècniques 6,1 6,3 6,1 6,0 6,8

 
Titulació TOTAL

Sexe

Dona Home

Diplomats 3,76 3,54 4,16

Llicenciats 4,76 4,75 4,76

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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De l’observació dels promitjos destaquen dos fets. Primer, la duració efec-
tiva mitjana de les diplomatures i de les llicenciatures supera la duració dels
estudis respectius en uns nou mesos2. En segon lloc, i en referència al sexe, en
promig les dones finalitzen els seus estudis abans que els homes en ambdós
tipus de titulacions, sent la diferència significativa en el cas de les diplomatures.

Per altra banda, la taula II.12 presenta la duració mitjana dels estudis per
àrea de coneixement. En quant a les diplomatures, s’observa que en mitjana
els que van finalitzar més ràpidament els seus estudis són els titulats en Salut
(quasi en concordància amb els estudis) i els que més van trigar van ser els
titulats en l’àrea Tècnica (més d’un any i mig després de la duració dels estu-
dis). Quant a les llicenciatures, els titulats en l’àrea tècnica van ser els que més
ràpidament es van titular (un any per curs) mentre que l’àrea Experimental va
obtenir la duració més elevada. 

TAULA II.12. DURACIÓ MITJANA (EN ANYS) DELS ESTUDIS

DELS TITULATS PER ÀREA DE CONEIXEMENT.
CLASSIFICACIÓ SEGONS TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu.

II.2.3. La incorporació laboral 

L’objectiu d’aquest apartat és observar algunes de les característiques del
procés d’inserció laboral dels titulats a la URV així com els motius per treba-
llar abans de finalitzar la carrera.

Quant a la informació utilitzada per elaborar aquest apartat, pertany per
complet a l’enquesta de l’AQU Catalunya.

2 Hem de tenir present que en general la duració dels estudis de diplomatures i llicenciatures són de 3 i 4
anys respectivament.

Àrea
Titulació

Diplomat Llicenciat

Humanitats - 4,76

Socials 3,65 4,69

Experimentals - 5,14

Salut 3,16 -

Tècniques 4,59 4,00



25

A. Situació professional i relació de la feina durant els estudis

La taula II.13 presenta la situació laboral dels titulats durant els dos últims
anys d’estudis (informació només procedent de l’enquesta per correus). 

En conjunt s’observa que més de les dues terceres parts dels mateixos
van estudiar a temps complet. Si s’analitza per sexe, s’aprecia que, en rela-
ció a les dones, hi ha un 8% menys d’homes estudiant a temps complet i
un 9% més treballant a temps complet. Per titulacions, un major percen-
tatge de llicenciats van dedicar relativament més temps a estudiar a temps
complet. 

Aquestes diferències en el repartiment del temps de treball i estudi entre
dones i homes donen lloc a una major edat de les mostres en els homes (taula
II.5) així com una duració superior de la carrera. 

TAULA II.13. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) PER SITUACIÓ LABORAL.
CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu.

Per altra banda, donada l’existència de titulats que van treballar mentre
estudiaven, cal plantejar-se l’impacte de la càrrega laboral sobre la duració dels
estudis. A priori, cal esperar que els graduats que treballaven i estudiaven, tin-
guin una duració dels seus estudis superior.

El gràfic II.1 mostra l’impacte de la situació laboral sobre la duració dels
estudis dels diplomats. S’observa que més d’un 80% dels diplomats que estu-
diaven a temps complet o amb feina intermitent, van finalitzar com a molt un
any després de la duració dels seus estudis. En segon lloc, la proporció dels
que van estudiar treballant a temps parcial que es van titular com a molt tard
un any després és sensiblement superior que aquells que treballaven a temps
complet (aproximadament un 30% més). 

Situació laboral durant
els estudis TOTAL

Sexe Titulats

Dona Home Diplomat Llicenciat

Estudiant a temps complet 
o amb feina intermitent

67,63 70,54 62,40 64,79 72,69

Estudi treball temps parcial 16,74 16,99 16,28 18,36 13,85

Estudi i treball a temps 
complet

15,63 12,47 21,32 16,85 13,46

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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GRÀFICA II.1. DURACIÓ DELS ESTUDIS DELS DIPLOMATS SEGONS LA SITUACIÓ 
LABORAL DURANT ELS ÚLTIMS DOS ANYS DELS SEUS ESTUDIS.

Font: Elaboració pròpia a partir de resposta de correu.

En quant als llicenciats (gràfic II.2), proporcionalment es van titular més
ràpidament aquells que van estudiar treballant a temps parcial: tots ells es
van titular com a molt tard un any després. En segon lloc, els que van estu-
diar treballant a temps complet van ser els que van retardar relativament
més els estudis: un 20% dels titulats va trigar més de dos anys en acabar la
carrera. 

Aquesta paradoxa que és millor treballar a temps parcial que no pas ser
estudiants a temps complet, podria explicar-se a partir de que són els millors
estudiants els que troben una feina, o bé que aquesta activitat laboral repercu-
teix positivament en el seu aprenentatge, i per tant en la finalització de la car-
rera. 
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GRÀFICA II.2. DURACIÓ DELS ESTUDIS DELS LLICENCIATS SEGONS LA SEVA 
SITUACIÓ LABORAL DURANT ELS ÚLTIMS DOS ANYS D’ESTUDIS.

Font: Elaboració pròpia a partir de resposta de correu.

En resum, i considerant el conjunt dels estudiants (llicenciats i diplomats), els
que estudiaven a temps complet incrementen la probabilitat de titular-se relativa-
ment més ràpid que aquells que treballen. En segon lloc, aquells que treballen a
temps parcial van titular-se abans que els que treballaven a temps complet. 

Per altra banda, ara ens concentrarem en analitzar la situació laboral dels
titulats durant els seus estudis en funció de la seva àrea de coneixement.

TAULA II.14. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS LA SITUACIÓ LABORAL 
DURANT ELS ESTUDIS. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu.

Situació laboral durant
els estudis

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Estudiant a temps complet
o amb feina intermitent

61,80 67,95 82,35 75,00 60,95

Estudi i feina a temps parcial 14,61 17,35   5,88 18,75 18,10

Estudi i feina a temps complet 23,60 14,70 11,76   6,25 20,95

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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Per àrea de coneixement de les titulacions (taula II.14) s’observa un major
percentatge d’estudiants sense feina fixa a l’àrea de Ciències Experimentals (un
82,35%). Aquesta dada és superior en sis punts respecte la mitjana de Catalunya
(76,82%) mentre que a la resta d’àrees no s’arriba a les taxes del conjunt de
Catalunya. Quant als titulats que treballaven a jornada parcial o completa les
àrees d’Humanitats i Tècniques són les que obtenen percentatges superiors. 

Si observem els percentatges a nivell global de la jornada laboral realitzada,
l’àrea de la Salut mostra que tres quartes parts dels titulats treballaven a temps
parcial abans de finalitzar els estudis, mentre que a les Ciències Experimentals
aquells titulats que decidien treballar i estudiar, ho feien a temps complet en
un 66,67%. 

TAULA II.15. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS EL TEMPS DEDICAT A 
TREBALLAR DURANT ELS ESTUDIS. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon

Quant a la relació dels estudis amb la feina, s’observa que independent-
ment del tipus de jornada realitzada, els titulats en Ciències Experimentals
treballaven en feines directament relacionades amb els estudis, seguits amb
certa distància per els de Ciències Tècniques. Mentre que les feines realitzades
pels titulats en Humanístiques i Socials obtenen percentatges del 50%.

TAULA II.16. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS LA RELACIÓ DEL TREBALL 
AMB ELS ESTUDIS. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Feina a temps parcial 38,24 54,14 33,33 75,00 46,34

Feina a temps complet 61,76 45,86 66,67 25,00 53,66

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Feina relacionada amb els 
estudis

50,00 51,88 83,33 65,00 68,29

Feina no relacionada amb els 
estudis

50,00 48,12 16,67 35,00 31,71
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La desagregació segons sexe i titulació mostra lleugeres diferències. En con-
cret tant les dones com els llicenciats obtenen percentatges superiors en la rea-
lització de feines relacionades amb els estudis. Per tant, tot i que ambdós
grups presenten percentatges superiors de ser estudiants a temps complet,
quan decideixen treballar i estudiar, tenen feines relacionades amb els estudis.

B. Motius per treballar
Els motius per començar a treballar abans de finalitzar la carrera (taula

II.17), en quasi bé un 50% dels casos es deu a obtenir liquidesa econòmica,
seguit d’un 27% per aquells titulats que desitgen millorar les possibilitats
futures d’inserció laboral. 

TAULA II.17. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS ELS MOTIUS PER TREBALLAR 
ABANS DE FINALITZAR LA CARRERA. CLASSIFICACIÓ SEGONS TITULACIÓ I SEXE.

Font: Resposta de correu i telèfon.

La principal diferència per sexes, és que les dones opten treballar en un
31% per raons de millora professional, en contraposició al 23% dels homes.
Per titulacions, un major percentatge de diplomats treballen per obtenir
ingressos mentre estudien.

TAULA II.18. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS ELS MOTIUS PER TREBALLAR 
ABANS DE FINALITZAR LA CARRERA. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació 

Dona Home Diplomat Llicenciat

Per millorar la possibili-
tat d’inserció

27,43 31,15 23,08 25,32 32,35

Estrictament econòmic 49,56 45,90 53,85 53,16 41,18

Altres 23,01 22,95 23,08 21,52 26,47

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Per millorar la possibilitat 
d’inserció

29,41 26,47    0,00      0,00 36,36

Estrictament econòmic 35,29 51,47 60,00 100,00 50,00

Altres 35,29 22,06 40,00     0,00 13,64

Capítol II. El perfil dels titulats a la URV
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Per àrees de coneixement (taula II.18), destacar dos casos. En primer lloc
les Ciències de la Salut, el 100% dels alumnes que treballaven abans de titu-
lar-se, ho feien per raons estrictament econòmiques. 

Un altre cas extrem, i molt similar a l’anterior, és el de l’àrea experimental,
a on el 60% dels titulats que treballaven abans de finalitzar la carrera, ho feien
per raons estrictament econòmiques, mentre el 40% restant van justificar
altres raons.
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CAPÍTOL III. EL PROCÉS D’INSERCIÓ
DELS TITULATS A LA URV

III.1. INTRODUCCIÓ

El procés d’inserció en el mercat de treball presenta dues dimensions: una
de més “quantitativa” que es refereix al propi fet de poder incorporar-se al
món laboral, i una segona de caràcter més “qualitatiu” que es centra en com es
realitza aquest procés. Durant molts anys, el mercat de treball espanyol, i el
més proper a la nostra realitat, el del Camp de Tarragona, ha estat caracterit-
zat per importants dificultats en la absorció de la mà d’obra més jove. Per
tant, els esforços dels investigadors i de les polítiques que s’han derivat
d’aquests anàlisis, s’han centrat en facilitar la dimensió quantitativa del procés
de transició. En gran mesura gràcies a l’important procés de creació de llocs
de treball experimentat per la nostra economia a partir de la segona dècada
dels 90, el problema de l’entrada de joves al mercat de treball sembla tendir
cap a una solució, deixant pas ara a la preocupació de com es realitza aquest
procés.

Malgrat aquest fet, és encara rellevant començar l’anàlisi a partir de les
xifres bàsiques d’ocupació, atur i inactivitat. Les dades es presenten en la taula
III.1:
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TAULA III.1. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS LA SEVA SITUACIÓ 
PROFESSIONAL ACTUAL PER TITULACIÓ I SEXE.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Les xifres són especialment remarcables, donada la baixa taxa d’atur i,
molt especialment, l’alta taxa d’activitat. Degut a que aquests resultats s’allu-
nyen molt de les xifres oficials proporcionades per l’EPA pel col·lectiu que,
més o menys, es correspondria a l’analitzat en l’enquesta (el grup de 25-29
anys amb estudis universitaris)3, cal no donar excessiva importància a les
xifres absolutes, si no prendre-les tan sols com a un indicador de que els
diplomats i llicenciats de la Rovira i Virgili poden amb certa facilitat inserir-
se al mercat de treball. També cal indicar que segurament fruit d’aquest èxit
(quantitatiu) en el procés de transició al món laboral, fa que els nostres estu-
diants optin clarament per intentar trobar feina, més que no pas per opcions
lligades a la inactivitat.

El que sí es pot fer, donat que les dades han estat generades a partir del
mateix mecanisme (i assumint que els potencials biaixos són similars per les
enquestes fetes a individus d’altres universitats), és comparar els nostres resul-
tats amb els general per Catalunya. Els resultats són molt semblants, lleugera-
ment millors per la nostra universitat. Per tant, es reforça el comentari
anterior, en el sentit de que els resultats són excel·lents, però de ben segur
amaguen un nivell d’inactivitat superior al que obtenim. 

Finalment, cal considerar com a important veure com es distribueixen
aquestes xifres tan positives per tipus d’estudis. 

Catalunya URV

TOTAL TOTAL Diplomats Llicenciats Dones Homes

 Ocupats 90,2% 93,0% 93,7% 91,8% 91,7% 95,3%

 Aturats   6,2%   5,4%   5,0%   6,0%   6,6%   3,1%

 Inactius   3,6%   1,7%   1,3%   2,2%   1,7%   1,6%

3 Per exemple, la taxa d’activitat proporcionada per l’EPA pel tercer quatrimestre del 2002, es situa tan
sols en el 78,7%, clarament per sota del 98% que s’obté en els nostres resultats.
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TAULA III.2. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS LA SEVA SITUACIÓ 
PROFESSIONAL ACTUAL. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Els resultats són molt bons (amb la cautela amb que cal analitzar-los) pel
conjunt d’estudis, malgrat també és cert que es poden definir dos grups d’estu-
dis que presenten més dificultats per les persones que els han cursat: Humani-
tats i Experimentals. En aquests dos grups les taxes d’ocupació són menors i
marquen un punt d’atenció que caldrà desenvolupar en els apartats posteriors
per tal d’entendre quines són les problemàtiques específiques. Aquests comenta-
ris es reflecteixen clarament en les dades pel conjunt de Catalunya.

En definitiva, sembla que aquesta primera aproximació als resultats de
l’enquesta ens indica clarament que cal avançar en la línia de veure com és la qua-
litat del procés d’inserció, més que no pas quina és la seva dimensió quantitativa.

A partir d’ara realitzarem aquesta tasca. En primer lloc, s’analitzarà (seguint
l’esquema de l’enquesta) la primera feina que van desenvolupar els nostres estudi-
ants, per després veure amb detall les característiques de la feina actual (o darrera). 

III.2. LA PRIMERA FEINA

La distinció entre primera feina i feina actual és important des de la pers-
pectiva que permet copsar la rellevància dels processos evolutius dels indivi-
dus. Sol argumentar-se que un problema al qual s’enfronten les persones que
s’incorporen al mercat de treball és que ni ells coneixen correctament quina

URV Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

 Ocupats 88,9% 92,9% 90,6% 93,5% 98,1%

 Aturats   6,7%   5,2%   9,4%   6,5%   1,9%

 Inactius   4,4%   1,9%   0,0%   0,0%   0,0%

 Catalunya

 Ocupats 85,3% 90,8% 80,5% 92,3% 95,1%

 Aturats 10,5%   5,8% 10,5%   4,6%   3,0%

 Inactius   4,2%   3,4%   9,0%   3,1%   2,0%

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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feina s’ajusta millor a les seves preferències i capacitats, ni les empreses conei-
xen bé als nous treballadors. Per tant, cal un cert període d’adaptació i de
recerca del millor “emparellament”. A més a més, aquest procés es realitza en
un determinat context institucional, que defineix unes determinades caracte-
rístiques dels llocs de treball que s’ofereixen als nous demandants de feina.

Un primer aspecte a analitzar és si la primera feina marca la situació actual
de l’entrevistat, és a dir, si la manté durant molt de temps. Aquesta informació
ens pot donar, en certa mesura, indicacions sobre el grau de bondat de l’ajus-
tament al qual ens referíem anteriorment.

Els resultats (veure annex, taula A-III.3) indiquen que pel 70% dels enques-
tats no hi ha coincidència entre primera feina i feina actual. Per tant, la impressió
inicial és que la primera inserció al mercat de treball té un caràcter força tempta-
tiu, en el sentit que s’observa, sigui per les preferències dels individus, o bé per
estratègies de les empreses, una elevada mobilitat inicial. Les diferències entre
home i dona, i entre llicenciat i diplomat no són gaire significatives. En canvi,
com mostra la següent taula, sí que hi han diferències segons els tipus d’estudi.

TAULA III.3. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS SI LA FEINA ACTUAL

ÉS LA MATEIXA QUE LA PRIMERA. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

S’observen diferents situacions: els individus amb formació en Humanitats
i Socials presenten valors al voltant de la mitjana; els de formació en l’àrea de
coneixement de Tècniques presenten una relativament major estabilitat en la
primera feina, al contrari que els individus que han estudiant en l’àrea de
Salut, que tenen la menor taxa de manteniment en la primera feina. Final-
ment, un cas molt clar pel seu allunyament de la mitjana és els estudiants de
l’àrea d’Experimentals que presenten una molt alta taxa de permanència en la
primera feina. A què responen aquests comportaments?

En primer lloc, pot ser simplement una qüestió “estadística” en el sentit de
que hagin trobat feina més tard, i per tant encara “conserven” aquesta feina. La

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

  Sí 29,55 29,21 56,67 23,75 38,10

  No 70,45 70,79 43,33 76,25 61,90
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taula III.4, mostra que això té certa importància en el cas de l’àrea d’Experimen-
tals, però que clarament no explica la baixa taxa de retenció de l’àrea de Salut.
També s’observa que els egresats de l’àrea de Tècniques troben la primera feina
ràpidament, fet que amb la relativament elevada taxa de manteniment porta a
introduir la hipòtesi de que aquests individus tenen un procés d’entrada al mer-
cat de treball bastant ajustat a les expectatives de treballadors i empreses.

TAULA III.4. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS QUE TREBALLEN O HAN TREBALLAT (%) 
EN FUNCIÓ DEL TEMPS DE RECERCA DE LA PRIMERA FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS 
ÀREA DE CONEIXEMENT.

Nota: Pel càlcul del temps mig hem suposat valors en mesos (pel tram “abans d’acabar la carrera, equival 
a 0 mesos; per a “menys d’un mes” equival a 0,5 mesos; “entre 1 a 3 mesos” considerem com a valor de 2 
mesos; pel tram “de 3 a 6 mesos”, equival a 4,5 mesos; pel tram “de 6 mesos a un any” hem considerat el 
valor de 9 mesos; i finalment, per a “més d’un any”, el valor de 12 mesos).

Font: Resposta de correu i telèfon.

Seguint aquest argument, i en segon lloc, la taxa de manteniment de la pri-
mera feina pot respondre a la millor o pitjor adequació de l’individu a la feina. La
taula III.5 aporta alguns elements interessants per a cada àrea de coneixement.

TAULA III.5. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) EN FUNCIÓ DE LA RELACIÓ DE LA 
PRIMERA FEINA AMB ELS ESTUDIS. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu.

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Abans d’acabar la carrera 51,76 44,61 40,63 38,27 52,43

De 1 a 6 mesos 28,24 36,76 34,38 33,33 36,90

Més de 6 mesos 20,00 18,63 25,01 28,39 10,68

TEMPS MIG (mesos)   2,71   2,63   3,59   3,67   1,84

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

  Molta 29,23 40,31 42,86 69,12 58,33

  Mitjanament 24,62 31,08 14,29 10,29 29,76

  Gens 46,15 28,62 42,86 20,59 11,90

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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Clarament, són els estudiants de les àrees de Socials, de la Salut i molt
especialment, els de Tècniques els que obtenen feines que s’ajusten millor als
estudis que van realitzar. En canvi, els estudiants de les àrees d’Humanitats i
Experimentals troben primeres feines que no els hi demanen, a priori, utilit-
zar els coneixements que han adquirit durant els seus anys d’estudis. És força
rellevant veure com els d’Experimentals presenten una distribució molt esbi-
aixada cap als extrems, amb un grup important en que hi ha un bon ajust, i, al
mateix temps, un grup també molt gran en que l’ajust és molt dolent. També
és molt destacable (la informació s’ofereix a l’annex) que no hi ha diferències
entre homes i dones, però sí entre llicenciats i diplomats, on els primers pre-
senten una taxa d’ajustament molt pitjor que els segons (un 37% de llicenci-
ats declaren que la seva feina no s’adequa gens als seus estudis davant un 22%
dels diplomats).

En darrer lloc, i malgrat no és possible un raonament teòric tan clar com en
els dos casos anteriors, la taxa de manteniment de la primera feina podria estar
relacionada amb la utilització de diferents mètodes de búsqueda d’aquesta
feina. La taula III.6 presenta els resultats.

TAULA III.6 DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS QUE TREBALLEN O HAN TREBALLAT 
(%) EN FUNCIÓ DE LA VIA D’ACCÉS A LA FEINA ACTUAL. CLASSIFICACIÓ SEGONS 
ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu.

En general s’observa un gran pes de la utilització de mètodes que hem qua-
lificat d’informals, ja que comporten una activitat centrada en la capacitat de
l’individu en buscar feina, en particular a partir de la seva xarxa social de con-
tactes. En segon lloc l’accés a feines que demanen passar per una oposició

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Informals 60,52 57,98 45,45 67,74 62,79

  Oposicions 13,16   4,26   0,00   0,00   0,00

  Intermediaris   5,26 13,83   9,09   6,46 11,63

  Universitat 13,16 17,02 27,27 16,13 20,93

  Altres   7,89   6,91 18,18   9,68   4,65
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sembla restringit als estudiants d’Humanitats. De nou observem que els estu-
diants de l’àrea d’Experimentals presenten algunes idiosincràsies pròpies amb
un baix pes de la búsqueda informal (especialment pel que fa referència a la
utilització d’anuncis de premsa) i un major pes de l’actuació de la universitat
(pràctiques). 

A tall de resum del comentat fins ara, podem dir que els titulats de la
URV presenten taxes d’activitat i d’ocupació molt elevades, el que com-
porta tot un èxit quantitatiu. Així mateix, l’anàlisi per sexes mostra una
lleugera major taxa d’atur entre les dones, malgrat que no s’observa una
menor taxa d’activitat. No s’observa cap diferència significativa entre lli-
cenciats i diplomats. 

Respecte a les característiques de la primera feina, sembla que aquesta en
gran mesura és un mecanisme “pur” d’entrada en el mercat de treball, és a
dir, la primera feina representa un port d’entrada a partir del qual avançar
(desplaçar-se) cap a altres feines. D’aquesta manera tan sols per un 30% dels
enquestats hi ha coincidència entre primera feina i feina actual (darrera).
Tanmateix, aquest comentari cal matisar-lo segons els tipus d’estudis realit-
zats. Així, podem aplicar aquesta hipòtesi als estudiants de les àrees de
Humanitats, Socials i Salut; en canvi, els estudiants de les àrees de Tèc-
niques i, especialment, d’Experimentals, conserven en major mesura la pri-
mera feina trobada. 

De manera especulativa, podríem definir uns elements d’anàlisi inicials dels
mercats de treball en els quals s’insereixen els diferents estudiants:

• Humanitats: mercats de treball “excedentaris” de les seves qualificacions,
fet que provoca que els estudiants acceptin qualsevol feina i per tant hi
hagi elevats nivells de mobilitat. 

• Socials: mercats de treball que absorbeixen una part important dels estu-
diants, pel que la mobilitat pot estar associada a millores de situació
laboral (malgrat també existeixen situacions com les comentades pels
estudiants d’Humanitats).

• Experimentals: apareix un mercat de treball que no és capaç d’absorbir
tot el volum d’estudiants, pel que aquests tendeixen a mirar de “conser-
var” les seves feines.

• Salut: elevada mobilitat que segurament respon a les característiques del
mercat de treball molt específic en que s’insereixen.

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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• Tècniques: mercat de treball molt dinàmic, pel que la relativa baixa
mobilitat segurament respon a que són les pròpies empreses les que
intenten mantenir als treballadors.

III.3. LA FEINA ACTUAL

Tal com comentàvem anteriorment, l’objectiu d’aquest capítol és la des-
cripció de la situació professional dels titulats en la seva feina actual (o en el
cas d’estar aturats o inactius, en la darrera feina). En primer lloc es comenten
les característiques més generals (com el sector o el tamany de l’empresa), per
passar a continuació a veure algunes característiques més específiques (com les
funcions realitzades o el tipus de contracte). Finalment, un cop hem definit
els llocs de treball, analitzarem aspectes més valoratius, dedicant especial aten-
ció a l’ajustament entre els coneixements adquirits durant l’etapa educativa i
els utilitzats en el lloc de treball. 

III.3.1 Les característiques de la feina: aspectes generals

A. El sector d’activitat
Per analitzar el sector d’activitat , hem agregat els diferents sectors en fun-

ció de les branques d’activitat: sectors primaris i d’extracció, indústria amb
baix nivell tecnològic, indústria amb alt nivell tecnològic, serveis poc inten-
sius en capital humà, serveis molt intensius en capital humà i serveis personals
i públics4. 

En primer lloc destacar que en la distribució dels alumnes en funció de les
branques d’activitat un 77,59% dels titulats de la URV treballen en el sector
serveis, mentre que un 16,88% ho fan a la indústria. Els sectors primaris i
d’extracció i la construcció, inclouen el percentatge restant. Aquesta distribu-
ció té una característica rellevant, ja que si la comparem amb les dades pel
conjunt d’ocupats amb estudis universitaris (IVIE, 2001) s’observa una coin-
cidència quasi bé perfecta entre les dues distribucions (en concret, un 16,73%
dels ocupats amb estudis universitaris a Espanya l’any 2000 treballaven a la
indústria i un 80,07% ho feia en el sector serveis). 

4 Per una descripció més detallada dels sectors inclosos en cada branca, consultar l’annex 2. 
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Per altra banda l’anàlisi en funció del tipus de titulació (veure annex, taula
A-III.7.a), no mostra diferències apreciables, mentre que segons el sexe del
titulat, i tal i com era d’esperar, hi ha una major presència de les dones al sec-
tor serveis (83,96%). 

TAULA III.7. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS LES ACTIVITATS DE LA 
BRANCA D’ACTIVITAT ACTUAL. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Un altre aspecte a tenir en compte (taula III.7) és la distribució dels titulats
classificats segons les diferents àrees de coneixements. En primer lloc hem de
destacar l’elevada presència dels titulats en Ciències Experimentals i Tèc-
niques en els sectors primari i secundari. Cal dir que aquest fet introdueix
certa incertesa sobre les expectatives de feina d’aquestes persones en tractar-se
de sectors subjectes a certa contracció de l’ocupació, malgrat també és cert
que els que poden estar més protegits d’aquests fenòmens són els treballadors
més qualificats. 

En quant a l’àrea d’Humanitats, Socials i en especial Salut, tenen un pes relle-
vant en el sector serveis. No obstant, hem de destacar que tot i que un 60,92%

Àrea de coneixement de la titulació

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Sectors primaris i d’extracció   3,45   1,49 16,13   0,00   7,62

Indústria amb baix nivell  
tecnològic

   5,75      4,46  12,90     0,00      4,76

Indústria amb alt nivell
tecnològic

     8,05      6,44  19,35    1,28  44,76

Total Indústria 13,80 10,90 32,25   1,28 49,52

Construcció   0,00   2,48   0,00   0,00   6,67

Serveis poc intensius en 
capital humà

 12,64    7,18    3,23    0,00    0,95

Serveis molt intensius en 
capital humà

   9,20  33,17  16,13    5,13  23,81

Serveis personals i públics 60,92 44,80 32,26 93,59 11,43

Total serveis 82,76 85,15 51,62 98,72 36,19

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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dels titulats en Humanitats treballen a la branca de serveis personals i públics,
també apareix un sorprenent 13,80% que ho fa en la branca industrial (fet que
s’ajusta al comentari anterior sobre les dificultats que tenen per trobar feina ade-
quada a les seves titulacions).

Una anàlisi més detallada segons cada branca mostra com la branca
d’educació, investigació i serveis culturals ocupa al 20,99% dels titulats,
seguit per la branca de sanitat i assistència social (13,76%), i per les institu-
cions finances, asseguradores i immobiliàries (13,48%). Per sexes, apareixen
diferències significatives. Així, les dones tenen clarament una major presèn-
cia en la branca educativa i cultural, mentre que els homes tenen una major
participació en la indústria química i en el sector tecnològic de les comuni-
cacions.

Els diplomats en canvi aconsegueixen majors percentatges en els sectors
financer i el sanitari, mentre que els llicenciats destaquen especialment en el
sector educatiu amb una diferència de més de 10 punts percentuals respecte
els diplomats.

Per àrees de coneixement, en primer lloc destacar que l’àrea de la Salut
ocupa a un 83% dels titulats en el sector sanitari. Les àrees d’Humanitats i
Socials ocupen respectivament el 42% i el 24% dels seus titulats en la branca
educativa i cultural. Els titulats en Ciències Experimentals obtenen resultats
més dispersos, no obstant hem de destacar la indústria química (19%), la
branca educativa (16%) i els productes alimentaris, de begudes i tabac (13%).
Les carreres Tècniques, per la seva banda, ocupen percentatges superiors en la
indústria química (17%), les tecnologies de comunicació (11%) i en la fabri-
cació de materials de transport (10%).

B. Sector privat o públic

La distribució dels titulats tenint en compte si la propietat de l’empresa és
pública o privada resulta d’especial interès per saber el paper del sector públic
en la contractació de mà d’obra, especialment entre determinats segments de
la població. 

En aquest sentit, la taula III.8 mostra que un 27% dels titulats que treba-
llen o han treballat, ho fan a l’empresa pública, posant-se, doncs, de relleu
aquest important pes del sector públic com a contractant. També s’observa
clarament com són les dones les que en major proporció depenen d’un lloc de
treball públic per trobar feina. 
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TAULA III.8. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) EN FUNCIÓ SI L’EMPRESA ÉS PÚBLICA 
O PRIVADA. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE, TITULACIÓ I ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

En quant a l’anàlisi segons les diferents àrees de coneixement, observem
que són les àrees de les Ciències Socials, Experimentals i, en especial, Huma-
nitats les que tenen un major percentatge de persones que treballen en el sec-
tor públic. Recordem que els titulats en Ciències Experimentals mostraven
certa dificultat per treballar, així que la dada rellevant és l’elevada ocupació en
el sector públic.

C. Dimensió de l’empresa 

Com és sabut, les condicions de treball són diferents depenent de la
grandària de l’empresa. La distribució dels titulats que treballen o han treballat
en alguna feina mostra una distribució bipolar (veure annex, taula A-III.9.a i
A-III.9.b); és a dir, amb dos pols de concentració. Per una banda les empreses
amb menys de 50 treballadors aglutinen el 40% dels treballadors ocupats, i per
altra banda les empreses amb més de 500 treballadors concentren el 30% dels
ocupats. Per tant hi ha una baixa contractació dels sectors compresos entre 51
i 500 treballadors. Les raons poden ser pròpies de l’estructura empresarial
(escassetat d’empreses d’aquesta dimensió) o bé per la dinàmica pròpia de
l’empresa (creen menys ocupació).

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Públic 27,23 31,08 19,81 24,81 31,63

Privat 72,77 68,92 80,19 75,19 68,37

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Públic 37,84 31,81 21,74 16,67 10,23

Privat 62,16 68,19 78,26 83,33 89,77
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TAULA III.9. DISTRIBUCIÓ (%) DELS TITULATS EN FUNCIÓ DE LA DIMENSIÓ

DE L’EMPRESA ON TREBALLEN O HAN TREBALLAT. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA

DE CONEIXEMENT

Font: Resposta de correu i telèfon.

Si realitzem l’anàlisi en funció de les àrees de coneixement (taula III.9),
observem com són les Ciències Experimentals i les Tècniques les àrees que
ocupen un major percentatge de titulats en grans empreses (més de 250 treba-
lladors). Mentre que són els titulats en carreres Socials i d’Humanitats els que
en un major percentatge treballen en pimes (menys de 50 treballadors). Fets
que en part s’expliquen per la concentració sectorial dels estudiants en empre-
ses industrials o de serveis.

D. Lloc de residència i feina
L’anàlisi de la mobilitat dels graduats en funció del lloc d’origen (taula

III.10) ens pot aportar una visió més àmplia de quin és el desplaçament final.
La nota més rellevant és que la majoria dels estudiants estaven treballant en les
àrees geogràfiques de les quals eren originaris. D’aquesta manera, una gran part
dels originaris de la província de Tarragona treballen en aquesta demarcació i
també, fet aquest més remarcable, els titulats de la URV originaris d’altres
zones tornen a elles per tal de trobar feina en un percentatge molt elevat.

TAULA III.10. MOBILITAT GEOGRÀFICA DELS TITULATS (%). 

Font: Resposta de correu i telèfon.

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

 Igual o menys de 50 treb. 47,62 47,64 35,48 40,00 25,96

 De 51 a 250 treb. 14,28 21,34 19,36 18,66 27,89

 Més de 250 treb. 38,09 31,01 45,16 41,33 46,15

Lloc d’origen
Lloc de la feina

Tarragona
Resta de 

Catalunya
Resta de 
CCAA Altres països

Tarragona 88,27   9,01   1,36 1,36

Resta de Catalunya 12,09 83,52   2,20 2,20

Resta CCAA 10,71   7,14 78,57 3,57
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No obstant, el comportament que poden presentar els titulats en funció de
característiques sociodemogràfiques i de l’estudi, pot tenir un impacte a l’hora
de cercar feina. En aquest sentit, la taula III.11 mostra la distribució geogrà-
fica dels titulats en funció del sexe i el tipus de titulació obtinguda. 

TAULA III.11. MOBILITAT GEOGRÀFICA DELS TITULATS

(%) PER SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Els resultats presenten certes diferències en la mobilitat. Tant les dones
com els diplomats amb domicili a la província de Tarragona, han trobat feina
a la mateixa Tarragona en percentatges superiors als homes i als llicenciats. La
diferència resulta especialment significativa entre els llicenciats, els quals un
13% més es troben en una província diferent a on van estar estudiant.

Per àrees de coneixement (taula III.12), els titulats en Salut presenten la menor
mobilitat (un 94,34% si provenen de Tarragona, i el 100% si el seu lloc d’origen
era una altra província), mentre que l’àrea de Ciències Experimentals presenta el
percentatge més elevat de mobilitat (un 28% troba feina fora de la província), fet
que pot estar relacionat amb una possible inserció laboral més lenta. 

Lloc d’origen

Lloc de la feina

Tarragona Resta

Dona

Tarragona 89,87 10,13

Resta 9,46 90,54

Home

Tarragona 84,80 15,20

Resta 15,22 84,78

Diplomat

Tarragona 93,17 6,83

Resta 12,50 87,50

Llicenciat

Tarragona 79,82 20,18

Resta 9,38 90,63
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Si realitzem la lectura contrària, aquells titulats que tenien el lloc d’origen
en províncies diferents a Tarragona, el major percentatge que es va quedar a
Tarragona pertany a Ciències Experimentals. 

TAULA III.12. MOBILITAT GEOGRÀFICA (%) PER ÀREA

DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Lloc d’origen

Lloc de la feina

Tarragona Resta

Humanitats

Tarragona 82,43   17,57

Resta   0,00 100,00

Socials

Tarragona 89,74   10,26

Resta 10,34   89,66

Experimentals

Tarragona 72,00   28,00

Resta 33,33 66,67

Salut

Tarragona 94,34     5,66

Resta   0,00 100,00

Tècniques

Tarragona 87,21   12,79

Resta 31,58   68,42
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III.3.2. Qualitat de la feina

A. Les funcions realitzades5

Les dades generals presenten que el 50% dels titulats de la URV realitzen
funcions qualificades, mentre que un 10% realitzen funcions no qualificades
(veure annex, taula A-III.13). Per titulacions, s’aprecia un taxa lleugerament
superior de diplomats que realitzen funcions qualificades (un 52% en front
del 46% dels llicenciats), però per sexes hem de destacar que mentre el 60%
dels homes realitzen feines qualificades, les dones representen un 45%. Una
nota positiva, el percentatge de dones que realitzen funcions no qualificades és
quasi bé idèntic que el dels homes. 

TAULA III.13. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS LES FUNCIONS 
REALITZADES. CLASSIFICACIÓ PER ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Si tenim en compte les diferents àrees de coneixement (taula III.13), hem
de destacar en primer lloc l’àrea d’Humanitats i Ciències Socials, els quals
obtenen un 28,57% i un 43,70% respectivament de titulats que realitzen fun-
cions qualificades. Sent ambdues àrees les que obtenen el percentatge superior
de titulats realitzant funcions no qualificades. No obstant, si no fós per la
incorporació dels titulats en Humanitats, en funcions d’ensenyament (el
36%), aquesta dada de funcions no qualificades s’elevaria molt més, el qual es
troba en relació directa amb el rol del sector públic com a contractant en
determinats ensenyaments.

5 Considerem funcions qualificades a: Empresari, Assessoria, Direcció de Producció, Tècnic de Suport,
Direcció de l’Administració, Assistència Mèdica i Social, funcions R+D.

Les funcions qualificades intermitges són: Funcions de Disseny i Altres funcions qualificades.
Les funcions d’ensenyament, són estrictament funcions d’ensenyament.
I les funcions no qualificades inclouen: Funcions de Comerç i Distribució i Altres Funcions no qualificades.

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Qualificades 28,57 43,70 59,26 85,71 65,63

Qualif. Intermitges 10,71 24,69 18,52 11,69 25,00

Ensenyament 35,71 20,25 14,81   0,00   6,25

No qualificades 25,00 11,36   7,41   2,60   3,13
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Les dificultats d’inserció laboral de l’àrea d’Humanitats ja van ser comenta-
des a la taula III.5, en observar que el 46,15% dels titulats tenien una primera
feina gens relacionada amb els estudis realitzats. Per tant, no només no treba-
llen en feines no relacionades amb els estudis, sinó que un 25% del total de
titulats realitzen funcions no qualificades. 

Per altra banda, els titulats en Ciències Experimentals eren també un grup
amb una inserció lenta i on el 42,86% dels titulats accedia a una primera
feina gens relacionada amb els estudis. No obstant, si observem les funcions
que finalment realitzen, tan sols un 7,41% realitza funcions no qualificades.
És a dir, els titulats en Ciències Experimentals tenen dificultats en treballar
dins del seu àmbit, però en canvi poden accedir a feines qualificades.

B. El contracte

Una de les característiques de l’actual mercat laboral és l’elevat grau de
temporalitat. Aquesta realitat es veu reflexada en les dades de l’enquesta. La
distribució dels titulats en funció del tipus de contracte mostra que aproxima-
dament un 50% té un contracte fix o és funcionari, mentre que un 38% té un
contracte temporal. Especialment afectats són les dones i els llicenciats (veure
annex, taula A-III.14). 

TAULA III.14. DISTRIBUCIÓ (%) DELS TITULATS SEGONS EL TIPUS DE CONTRACTE

I LA DURACIÓ. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon. 

La taula III.14 mostra la mateixa situació però per àrees de coneixement.
Per tant, cal destacar l’elevat percentatge de titulats que treballen amb con-
tractes temporals que en determinats segments supera el 50% com a les carre-
res de Ciències Experimentals i de la Salut. Mentre que les carreres Tècniques
presenten unes taxes de temporalitat menors (amb un 24,5%). 

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Contracte fix i funcionari 47,50 55,92 43,33 31,08 71,57

Autònoms   8,75   5,29   0,00 12,16   2,94

Cont. temporals 42,50 35,77 56,67 52,70 24,51

Altres   0,00   1,01   0,00   1,35   0,00
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C. Els ingressos
Un aspecte de gran interès per apreciar la qualitat del lloc de treball actual

dels titulats és la seva remuneració salarial. Sobre aquest aspecte, el qüestionari
recollia una pregunta amb respostes alternatives definides entre intervals
d’ingressos salarials. Sobre la base d’aquesta informació trobem a la taula III.15
que quasi bé un 40% dels titulats cobra menys de 12.000 € anuals, un 33%
cobra entre 12 i 18.000 €, i el 27% restant cobra més d’aquesta xifra. 

TAULA III.15. DISTRIBUCIÓ (%) DELS INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ SEGONS 
TITULACIÓ, SEXE I ÀREA DE CONEIXEMENT.

Nota: Pel càlcul de l’ingrés mig hem suposat que valors mitjos de cada tram (pel tram de menys de 9.000 consi-
derem 9.000, i pel tram superior a 40.000 € hem considerat el valor de 40.000).

Font: Resposta de correu i telèfon.

Cal destacar la classificació per sexes la qual mostra diferències especial-
ment rellevants, ja que mentre que les dones perceben uns 14.000 € com a
mitjana, els homes reben més de 19.000 €. Les causes d’aquesta diferència de
5.000 € es reflecteix perfectament a la distribució amb un 49% de les titula-
des percebent menys de 12.000 €.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Menys de 12.000 €        39,59        49,09        22,31        38,8        40,97

Entre 12.0000 i 
18.0000 €

       33,28        33,41        33,06        35,33        29,72

Més de 18.000 €        27,13        17,5        44,62        25,87        29,31

Ingrés mig (€) 15.892,10 14.079,40 19.181,30 15.939,30 15.805,85

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Menys de 12.000 €        55,00        41,36        30,00        60,87          9,62

Entre 12.0000 i 
18.0000 €

       27,50        36,09        43,33        24,64        29,81

Més de 18.000 €        17,50        22,55        26,67        14,49        60,57

Ingrés mig (€) 13.556,25 15.183,80 17.066,75 13.586,85 21.580,45
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Si observem el gràfic III.1, mostra les corbes de distribució, observant-se
una distribució més uniforme per ingressos entre els diplomats; és a dir, men-
tre que els llicenciats tenen percentatges superiors en els trams més extrems,
els diplomats superarien als diplomats en els trams intermitjos (entre 12.000 i
18.000 €). És sorprenent, a priori, que els diplomats tinguin un salari mig
més elevat que els llicenciats. Cal tenir present que aquesta dada pot no res-
pondre directament al fet de ser llicenciat o diplomat, si no al fet de ser dona
o home, o al tipus específic d’estudis realitzats.

GRÀFIC III.1. LA DISTRIBUCIÓ DE LA REMUNERACIÓ SEGONS TITULACIÓ I SEXE.

Font: correu i telèfon. 

Si analitzem els ingressos mitjos a partir de les àrees de coneixement (taula
III.15), observem que les àrees Experimentals i Tècniques són les àrees amb
ingressos superiors (17.000 € i 21.000 € respectivament). Per tant, tot i que
l’àrea Experimental té dificultats en incorporar-se al món laboral, els seus titu-
lats realitzen feines qualificades, tot i que no siguin de la seva especialitat, i
acaben obtenint remuneracions més elevades que la mitjana. 

En el cas oposat, apareixen les àrees d’Humanitats i Ciències de la Salut, les
quals degut a l’elevat percentatge de titulats que obtenen una remuneració
inferior a 12.000 €, no sobrepassen els 14.000 € com a ingrés mig.

€ €
€ €

€ €
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D. La satisfacció
La satisfacció a l’àmbit de la feina resulta de gran interès ja que és un indi-

cador del benestar individual aconseguit pel titulat en el desenvolupament de
la seva professió. 

Per realitzar l’anàlisi del nivell de satisfacció que tenen els titulats de la
URV, distingim entre els titulats que van contestar l’enquesta a través de cor-
reu o de telèfon, degut a que aquests últims van respondre a un únic nivell de
satisfacció global, mentre que aquells que van respondre l’enquesta de forma
escrita van aprofundir en altres aspectes que no entrarem a analitzar.

Dins d’un barem d’1 a 7 punts, la satisfacció general dels titulats va ser de
5,12 i 5,58 (per correu i telèfon respectivament), nivells que no presenten
diferències per sexe però sí una lleugera diferència per titulacions: els diplo-
mats estan més satisfets (veure annex, taula A-III.16).

TAULA III.16. VALORS MITJOS DE LA SATISFACCIÓ VALORAT D’1 A 7 
(DE MENYS A MÉS SATISFACCIÓ) SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon. 

En funció de les àrees de coneixement (taula III.16), i fent una equivalèn-
cia entre la valoració de la “satisfacció general” de l’enquesta de correu amb la
“satisfacció mitjana” de l’enquesta per telèfon, trobem que la valoració és
superior en general (cap puntuació és inferior a 5 punts, dintre d’un barem
d’1 a 7 punts). 

Feta aquesta consideració observem com són els titulats en Ciències Socials
i de la Salut els que tenen un nivell més elevat de satisfacció (excepte per a
l’enquesta per telèfon, on els titulats en Humanitats van obtenir nivells igual-
ment elevats). En qualsevol cas, l’àrea d’Experimentals obté el nivell inferior
de satisfacció independentment del tipus d’enquesta. 

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Correu

Satisfacció general 4,72 5,21 4,64 5,35 5,10

Telèfon

Satisfacció mitjana 5,65 5,67 5,00 5,36 5,43

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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III.3.3. Adequació als estudis

A. Motius de la contractació: habilitats cognitives i habilitats personals
Els motius pels quals els alumnes són contractats, representa un punt clau

per tal de potenciar la inserció laboral futura dels alumnes. No obstant, hem de
ser prudents amb els possibles resultats ja que són respostes subjectives dels titu-
lats i que poden no correspondre amb les raons reals per les que es contracta
l’alumne. Evidentment, seria millor tenir l’opinió dels empresaris, ja que són ells
qui realment coneixen els criteris utilitzats en la contractació d’una persona.

En primer lloc hem considerat tres tipus de raons per les quals es contracta el
titulat. En primer lloc les habilitats cognitives representen tots aquells coneixe-
ments de caire teòrics adquirits durant la carrera (formació teòrica rebuda, for-
mació en idiomes, informàtica i noves tecnologies); les habilitats personals, fan
referència a les capacitats de la persona que no poden ser apreses de forma teòrica
(influència de l’empresa on s’han fet pràctiques, estades a l’estranger, personalitat,
habilitats socials, comunicació, formació en capacitat de gestió i planificació, pre-
paració en treball de grup...), mentre que considerem el factor Universitat apart
el qual inclou els serveis d’orientació, programes específics, borsa de treball...

TAULA III.17. VALORS MITJOS DE LA IMPORTÀNCIA DELS MOTIUS DE 
CONTRACTACIÓ VALORAT D’1 A 7 (DE MENYS A MÉS IMPORTÀNCIA)
SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

La taula III.17 mostra com l’àrea de la Salut dóna una major importància a
les habilitats cognitives (5,14) en comparació amb la resta d’àrees d’ensenya-
ment, mentre que els estudis d’Humanitats obtenen el valor mínim (4,09).

No obstant, la raó a la que es dóna menys importància en totes les àrees
són les habilitats personals, i en especial l’àrea de Salut destaca per puntuar
tan sols un 2,96.

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Habilitats cognitives 4,09 4,91 4,71 5,14 4,90

Habilitats personals 3,08 4,17 3,55 2,96 3,16

Universitat 3,07 3,44 3,49 3,62 3,54
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Per altra banda, el paper de la universitat obté una puntuació quasi bé
similar a totes les àrees (per sobre del 3), tot i que les àrees de Salut i Tèc-
niques donen un paper més cabdal.

És interessant observar dos elements que es desprenen dels resultats que
acabem de comentar. En primer lloc, la valoració que fan els titulats de la
importància del paper de la Universitat en el procés de trobar feina és força
bo, tal que no sent l’element clau, no és gens marginal. De fet, si es considera
que la universitat no té per que tenir una total preponderància en la tasca de
lligar oferta i demanda en el mercat de treball (pot ajudar però no és la seva
principal tasca), els resultats encara es poden considerar més positius. Per tant,
caldria potser aprofundir en aquesta línia.

En segon lloc, és interessant veure com els titulats consideren clarament
com són les habilitats cognitives les que tenen més importància a l’hora de ser
contractats, per davant de les personals. Cal considerar aquest fet com positiu
per la universitat, ja que de fet són en aquestes habilitats cognitives on podem
intervenir més intensament. Al mateix temps, posa de relleu que cal ser curo-
sos quan es plantegen reformes curriculars o docents en la línia d’incidir sobre
l’obtenció d’habilitats personals entre els nostres estudiants, especialment si
això repercuteix sobre la qualitat de la formació cognitiva suministrada.

B. Els requisits de titulació exigits

En primer lloc observarem quins són els requisits de nivell de titulació a
l’hora de ser contractats, per tal de detectar en primer lloc la presència de con-
dicionants en el cas que es demanin titulacions molt específiques i en segon
lloc per analitzar el problema de la potencial sobreeducació dels nostres titu-
lats (entenent que apareix sobreeducació quan el graduat té un nivell educatiu
superior al que realment es necessita per desenvolupar la feina).

Les dades mostren com pel 75% dels titulats se’ls hi demana una titulació
universitària per tal d’accedir a la feina (en la gran majoria dels casos de caràc-
ter específic). Per sexe, no apareixen diferències significatives; mentre que per
titulació, un 55% dels llicenciats aconsegueixen feines on s’exigeixi una titula-
ció específica en front del 64% dels diplomats (veure annex, taula A-III.18). 

De totes maneres, és també cert que un 24% dels titulats, independent-
ment del sexe i el tipus de titulació, treballen en feines on no es requereix cap
tipus de titulació, pel que podríem considerar que estan sobreeducats. Per
tant, es pot dir que una quarta part dels nostres titulats no caldria que hagues-
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sin estudiat a la universitat per tal d’obtenir la feina que desenvolupen. El fet
interessant d’aquest valor és que s’aproxima molt als valors trobats en estudis
realitzats respecte al fenomen de la sobreeducació.

TAULA III.18. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS EL TÍTOL EXIGIT

A LA FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

En quant a les àrees de coneixement, s’observa com són els titulats en l’àrea
de la Salut els que aconsegueixen llocs de treball on s’exigeix una titulació
específica. Pel contrari, l’àrea d’Humanística obté el major percentatge en fei-
nes on no s’exigeix cap tipus de titulació, el qual ve a confirmar que les sorti-
des laborals d’aquests estudiants s’estan diversificant força. Mentre que els
titulats en Ciències Experiementals no obtenen els pitjors resultats, és a dir,
tot i tenir dificultats en incorporar-se al món laboral, quan ho fan tan sols un
17% accedeixen a feines sense exigència de titulació.

GRÀFIC III.2. NIVELL D’ESTUDIS REQUERITS. CLASSIFICACIÓ SEGONS

LES QUALIFICACIONS.

Font: correu i telèfon.

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Titulació específica 39,77 59,08 60,00 79,49 69,90

Titulació universitària 15,91 15,25 23,33 12,82 14,56

Cap titulació 44,32 25,67 16,67   7,69 15,53
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El gràfic III.2 relaciona les qualificacions mitjanes aconseguides durant la car-
rera en funció dels requisits necessaris per aconseguir la primera feina. Destacarem
que més del 60% dels titulats amb notes mitjanes de Notable-Excel·lent accedei-
xen a llocs de treball a on és necessària una titulació específica, en front als alum-
nes que van treure notes inferiors els quals aconsegueixen percentatges inferiors. 

Per tant, apareix una relació directa entre les notes i els requisits universita-
ris exigits, i per tant com millor és la formació universitària aconseguida per
l’estudiant tindrà més oportunitat d’accedir a llocs de treball que requereixen
una major qualificació.

C. Les funcions realitzades
A l’apartat anterior hem analitzat el títol exigit a l’hora d’accedir a una

feina. No obstant, les funcions finalment realitzades en el lloc de treball
poden no ajustar-se al nivell de formació relacionat. Així, en el cas que el títol
sigui una condició per obtenir una feina, però que després no és necessari per
a desenvolupar correctament les funcions, llavors podem dir que el títol per sí
sol funciona com a filtre de selecció de titulats degut, potser, a l’elevada oferta
existent de persones qualificades.

En primer lloc analitzem els titulats que treballaven o havien treballat en
una feina on s’exigia una titulació específica o universitària. En un segon sub-
apartat veurem la resposta d’aquells titulats als que no se’ls exigia cap tipus de
titulació per accedir a la feina, i així observar si en realitat eren necessaris els
coneixements universitaris.

Cal recordar de nou que les respostes són apreciacions realitzades pels pro-
pis titulats, i que per tant són valoracions subjectives.

C.1. La titulació específica o universitària
En el cas d’exigir com a requisit una titulació específica o universitària

(veure annex, taula A-III.19) les dades mostren com el 77% dels titulats con-
sideraven que efectivament per tal de realitzar la feina era necessari tenir el
títol. Per tant, el restant 23% consideraven que per desenvolupar correcta-
ment les funcions no era necessari cap títol universitari o específic a la seva
feina tot i que era necessari per accedir a la feina. En definitiva, aquestes per-
sones també caldria considerar-les com a sobreeducades.

Per sexes, els homes eleven aquesta xifra negativa fins al 30,98% en compa-
ració amb el 18,64% de les dones. Per titulacions, els llicenciats responen
negativament en un 27,13% mentre que els diplomats ho fan en un 20,66%.

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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TAULA III.19. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS QUE SE’LS REQUERIA UN TÍTOL 
ESPECÍFIC O UNIVERSITARI (%) EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS EN EL LLOC

DE TREBALL. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Per àrees de coneixement (taula III.20), observem que el 95,45% dels titu-
lats en Salut realitzen tasques laborals on és necessari realment el títol univer-
sitari exigit. En el cas oposat, tan sols un 48% dels graduats en Ciències
Experimentals responen afirmativament, és a dir, que aquest grup acaba acce-
dint a llocs de treball on s’exigeix titulació universitària, però no relacionada
amb els estudis.

Si analitzem les respostes en funció del tipus de titulació exigit en el lloc
de treball (taula III.20), observem que el 20% dels titulats que se’ls exigia
un títol específic realitzaven feines on no era necessari el títol exigit, incre-
mentant-se aquesta xifra fins al 35% pels graduats que se’ls requeria un títol
universitari genèric. Per tant, els titulats que accedeixen a un lloc de treball
on es requereix un títol específic tenen més probabilitats que desenvolupin
els coneixements adquirits a la carrera en el lloc de treball que si se’ls dema-
nés un títol universitari.

TAULA III.20. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) DE LES FUNCIONS REALITZADES

EN FUNCIÓ DEL TÍTOL EXIGIT I DE LES NECESSITATS EN EL LLOC DE TREBALL. 
CLASSIFICACIÓ SEGONS EL TÍTOL EXIGIT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Sí 77,55 78,04 48,00 95,45 67,44

No 22,45 21,96 52,00   4,55 32,56

Quin títol es requeria?

Títol específic Títol universitari

Sí 80,29 65,05

No 19,71 34,95
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En definitiva, doncs, aquestes xifres posen en relleu que el títol funciona en
part com un filtre per a la selecció de personal, més que ser un requisit per a
realitzar les funcions en el lloc de treball.

C.2. Cap tipus de titulació

En el cas de no exigir-se cap tipus de titulació universitària, és possible que
el titulat necessiti els coneixements universitaris adquirits tot i no ser un
requisit per accedir al lloc de treball (i per tant no se’ls hauria de considerar
sobreeducats). En aquest cas (taula III.21), un 32,14% dels titulats conside-
rava que necessitava els coneixements universitaris per desenvolupar les funci-
ons assignades al lloc de treball. Per sexes apareix una diferència significativa,
ja que els homes responen afirmativament en un 44% en front del 26% de les
dones. Per titulacions, la diferència és inferior, ja que mentre el 36% diplo-
mats consideren que és necessari un títol universitari, els llicenciats només ho
fan en un 27%.

TAULA III.21. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) DE LA NECESSITAT D’UN TÍTOL

PER A LES FUNCIONS REALITZADES, TOT I NO SER EXIGIT. CLASSIFICACIÓ SEGONS 
SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Per àrees de coneixement, els titulats en Salut destaquen de nou, per
produir-se una coincidència total entre el títol exigit i les funcions finalment
realitzades. És a dir, aquells que accedien a feines on no s’exigia cap tipus de
titulació, era perquè no era necessari. Destacar també, l’àrea d’Humanitats on
el 19% (xifra per sota de la mitjana total de la mostra) dels titulats consideren
que era necessari una titulació per desenvolupar les funcions. En el cas con-
trari, destacar que el 50% dels titulats en carreres Tècniques consideren que
era necessari haver obtingut un títol universitari per realitzar les tasques pro-
ductives que estan fent.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Sí 32,14 25,69 44,07 36,00 26,47

No 67,86 74,31 55,93 64,00 73,53

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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TAULA III.22. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) DE LA NECESSITAT D’UN TÍTOL

PER A LES FUNCIONS REALITZADES, TOT I NO SER EXIGIT. CLASSIFICACIÓ SEGONS 
ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

III.3.4. Resum

Com a principals conclusions d’aquest capítol, podem dir que l’ocupació
dels titulats de la URV es caracteritza per una terciarització de la feina i per
una elevada importància del sector públic. La majoria dels titulats acaben en
empreses o molt petites o molt grans.

La mobilitat professional és reduïda, tot i que en determinats ensenya-
ments com a les Ciències Experimentals, els titulats tendeixen a traslladar-se
amb més facilitat fora de la província. Una altra característica analitzada és la
remuneració salarial, on s’observen diferències salarials per sexes significatives
que poden estar relacionades amb la distribució per sexe a les àrees d’ensenya-
ments. És a dir, ensenyaments com Humanitats o Salut que estan pitjor
remunerats, acostuma a haver-hi un major percentatge de dones.

Com a dades negatives apareix un 50% de titulats realitzant feines qualifi-
cades així como una elevada temporalitat dels contractes que es fa especial-
ment greu en Ciències de la Salut i Experimentals.

Respecte a la titulació exigida, apareix un 25% de titulats que realitzen feines
on no es requereix cap tipus de titulació; mentre que d’aquells on sí es requereix
un títol universitari, un altre 25% consideren que no és necessari per a desenvolu-
par la feina. En ambdós casos apareix el fenomen de la sobreeducació, tot i que en
l’últim cas, el títol és un filtre en el mercat laboral per a la selecció de personal.

La valoració dels coneixements teòrics adquirits durant la carrera com a
motiu de contractació es troba ben valorat. Però quan es té en compte la valora-
ció d’aquests coneixements a l’àmbit laboral, les puntuacions són inferiors.
Quant a les habilitats personals, s’observa un dèficit, és a dir les habilitats reque-
rides al lloc de treball són superiors als adquirits durant la carrera. Aquests resul-
tats es troben dins dels resultats obtinguts per la mitjana espanyola. 

Àrea de coneixement de la titulació

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Sí 19,44 34,62 33,33     0,00 50,00

No 80,56 65,38 66,67 100,00 50,00
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De forma sintètica, podem caracteritzar els diferents ensenyaments:

• Humanitats: caracteritzat per una ocupació dual en el sistema educatiu i
el sector industrial, tot i que la presència de feines no qualificades posa
en relleu l’existència de sobreeducació.

• Socials: apareix una elevada tercerització tot i que, a l’igual que a Huma-
nitats, apareix un percentatge important de titulats en feines no qualifi-
cades.

• Experimentals: mercat de treball amb major mobilitat geogràfica així
com elevada temporalitat contractual. L’ocupació és en sectors on es
requereix un elevada qualificació i una titulació específica, tot i que apa-
reix el fenomen de la sobreeducació, on el títol és un filtre per a l’obten-
ció d’un lloc de treball qualificat i ben remunerat.

• Salut: elevada temporalitat dels contractes, tot i que els llocs de treball es
caracteritzen per l’elevada qualificació requerida i la titulació específica.

• Tècniques: mercat de treball ben remunerat, amb presència de feines
qualificades on s’exigeix una titulació específica.

III.4. NIVELL DE FORMACIÓ REBUDA VERS UTILITAT
I REPERCUSSIÓ AL MÓN PROFESSIONAL 

Per tal de conèixer el valor social de la titulació obtinguda, cal que analit-
zem la valoració que en fan els titulats de la formació rebuda. Aquesta valora-
ció es planteja des d’una doble perspectiva: en primer lloc, analitzem la
valoració subjectiva que fan els estudiants dels coneixements adquirits durant
la formació universitària; en segon lloc, i des d’una perspectiva més “instru-
mental”, analitzem la valoració que fan els estudiants del paper essencial que
ha de tenir aquesta formació, a saber, la utilitat que té per desenvolupar la
feina que es realitza. Les dues valoracions no tenen per que coincidir, ja que la
valoració de la utilitat de la formació en el lloc de treball en part depèn del
propi lloc de treball aconseguit.

Les diferents característiques que inclouen la classificació entre habilitats
cognitives i habilitats personals, pot trobar-se en l’apartat III.4.3, mentre que
si es desitja la desagregació per a cadascun dels apartats pot consultar-se les
taules a l’annex.

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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III.4.1. La valoració de la formació

La taula III.23 ens mostra quina és la satisfacció respecte a la “qualitat” dels
coneixements adquirits a la carrera. En general els valors mostren un grau de
satisfacció per sobre del valor mig (per sobre del 4). Malgrat les diferències no
són molt grans, cal remarcar que la satisfacció és superior  quant a la formació
rebuda per tal de millorar les habilitats personals. Es difícil valorar si els resul-
tats obtinguts són “suficientment” bons com per estar satisfets, ja que no
tenim un punt de comparació que ens marqui uns valors objectius. De totes
maneres, que sempre s’estigui per sobre del valor mig permet sentir-se opti-
mistes respecte a la qualitat de l’ensenyament a les nostres aules.

TAULA III.23. VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 
(VALORS D’1 A 7, DE MENYS A MÉS SATISFACCIÓ) SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Tant per titulacions com per sexe, s’observa com són els diplomats i les
dones els que valoren més les habilitats personals. Mentre que les valoracions
observades per subapartats (veure annex, taula A-III.23) mostren que la for-
mació teòrica obté la major puntuació (4,89), mentre que els coneixements
instrumentals no arriben a la puntuació de 4.

Si comparem aquests resultats amb les valoracions realitzades pels propis
titulats sobre els factors de contractació (apartat III.4.3), observem que men-
tre consideraven les habilitats cognitives un factor més important en la seva
contractació, en canvi consideren més adequada la formació personal que han
rebut durant els estudis.

III.4.2. La repercussió dels estudis a la feina

L’impacte dels estudis realitzats a la feina, han de ser estudiats a partir de la opi-
nió dels enquestats de la utilitat de la formació universitària en el món professional.
La taula III.24 mostra com es mantenen les pautes abans descrites, és a dir, els diplo-
mats i les dones són els que atorguen una millor puntuació en ambdues habilitats. 

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Habilitats cognitives 4,04 4,09 3,94 4,02 4,07

Habilitats personals 4,21 4,30 4,05 4,32 4,00
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TAULA III.24. VALORACIÓ DE LA REPERCUSSIÓ DE LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 
(VALORS D’1 A 7, DE MENYS A MÉS SATISFACCIÓ) SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

En general, observem que sistemàticament la valoració de la repercussió
dels estudis al món laboral és més positiva que no pas la valoració que és fa de
la qualitat de la formació rebuda. Per tant, tenim estudiants que consideren
que la formació als ajuda a desenvolupar la feina, malgrat no estar del tot con-
tents amb aquesta formació. També és molt destacable que la formació rebuda
en habilitats personals els hi és més útil a la feina que la formació en habilitats
cognitives. En definitiva, observem que les habilitats personals no són impor-
tants per accedir a la feina, però si per desenvolupar-la, al contrari del que
passa amb la formació cognitiva. Aquest fet matisa en part els comentaris
sobre com cal focalitzar els esforços curriculars i docents.

TAULA III.25. VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ I LA REPERCUSSIÓ DE LA FORMACIÓ 
UNIVERSITÀRIA (VALORS D’1 A 7, DE MENYS A MÉS SATISFACCIÓ) SEGONS SEXE.

Font: Elaboració pròpia (reescalat) i García-Montalvo i Mora (2000).

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat
Habilitats cognitives 4,52 4,58 4,47 4,49 4,56
Habilitats personals 4,80 4,84 4,73 4,90 4,60

Utilització dels coneixements Adequació del nivell a la feina
Home Dona Total Home Dona Total

Itàlia 4,20 4,27 4,20 4,34 4,06 4,20
Espanya 4,06 4,34 4,20 4,76 4,76 4,76
França 3,57 3,29 3,43 4,83 4,48 4,69
Àustria 4,62 4,41 4,55 4,97 4,62 4,83
Alemanya 3,99 4,06 4,06 4,76 4,41 4,62
Holanda 4,27 4,41 4,34 5,25 5,18 5,18
Regne Unit 4,06 4,41 4,27 5,04 5,18 5,11
Finlàndia 4,97 5,25 5,11 5,53 5,67 5,60
Suècia 4,90 5,18 5,11 - - -
Noruega 5,04 5,53 5,32 5,81 6,02 5,88
República Txeca 4,69 4,69 4,69 5,88 5,95 5,95
Japó 2,94 3,08 3,01 3,99 4,20 4,06
TOTAL 4,20 4,48 4,34 4,97 5,04 4,97

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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De totes maneres, cal veure els resultats com força raonables, en el sentit
que per trobar una feina calen certes credencials ja que els agents (treballador-
empresari) no es coneixen entre sí. Per tant, les habilitats cognitives (més
fàcilment traslladables a una credencial) tindran més importància. Un cop es
desenvolupa la feina, entren en joc les habilitats personals, pel que es poden
percebre com més importants.

Si prenem com a referència altres països desenvolupats (taula III.25), les
valoracions dels enquestats a la Universitat Rovira i Virgili segueixen les matei-
xes pautes. Per una banda la utilitat dels coneixements a la feina incrementa
que si es considera aïlladament la seva adequació a la formació universitària.
Per altra banda, les dones estan més satisfetes amb els estudis realitzats.

III.4.3. La utilitat vs. la repercussió dels estudis a la feina

La diferència entre ambdós coneixements es pot mesurar a través d’un
índex de deficiència i superàvit formatiu obtingut com a diferència entre la
satisfacció de l’adequació dels estudis a la carrera respecte a la repercussió
laboral. Un valor negatiu indica un dèficit formatiu; és a dir, que les habilitats
i els coneixements requerits pel lloc de treball són superiors als adquirits a la
carrera, mentre que un valor positiu implica un superàvit en la formació
universitària que té un impacte nul a la feina.

La taula III.26 mostra com hi ha un dèficit o una millor valoració de la
repercussió dels estudis universitaris a l’àmbit laboral, independentment de la
titulació i del sexe del titulat. Per subconceptes (veure annex, taula A-III.26),
destacar que apareix un dèficit molt elevat en els coneixements instrumentals,
mentre que la formació teòrica presenta un superàvit. 

TAULA III.26. DEFICIÈNCIA I SUPERÀVIT FORMATIU SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Per altra banda si emmarquem els resultats anteriors amb la mitjana espa-
nyola i europea (taula III.27) s’observen dos fets importants. Per una banda,
la valoració dels universitaris de la Rovira i Virgili és similar a la mitjana espa-

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Habilitats cognitives -0,48 -0,49 -0,53 -0,47 -0,50

Habilitats personals -0,58 -0,54 -0,68 -0,58 -0,60
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nyola, és a dir, apareix un superàvit en la formació teòrica (veure annex, taula
A-III.27) però un dèficit en la resta de conceptes. En segon lloc, la compara-
ció amb Europa mostra que tant Espanya com la URV presenten un dèficit en
les habilitats personals, mentre que el conjunt de la Unió Europea es troba en
una situació de superàvit. 

TAULA III.27. COMPETÈNCIA EN FINALITZAR ELS ESTUDIS, REQUERIDES PEL LLOC 
DE TREBALL I DÈFICIT/SUPERÀVIT FORMATIU PER A ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA. 

Font: Elaboració pròpia (reescalat) i García-Montalvo i Mora (2000).

Per concloure, hem de dir que des del punt de vista de la valoració obtin-
guda per la URV i Espanya, apareix un problema d’adequació dels estudis al
món professional que haurà de ser solucionat en el futur. És a dir, el déficit en
coneixements mostra que les habilitats personals (formació pràctica, treball en
equip, presa de decisions...) necessàries en el món laboral són superiors a les
adquirides durant els estudis acadèmics.

En acabar A la feina
Dèficit/superàvit 

formatiu

Espanya U.E. Espanya U.E. Espanya U.E.

Habilitats cognitives 4,17 4,40 4,10 4,40  0,10 -0,01

Habilitats personals 4,50 4,55 4,85 4,35 -0,32  0,18

Capítol III. El procés d’inserció dels titulats a la URV
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CAPÍTOL IV.  ELS ATURATS 

IV.1. ELS ATURATS

La descripció del procés d’inserció laboral, no només implica la incorpora-
ció al món laboral, sinó també la situació d’atur en la que es troben determi-
nats segments dels titulats. Per tant, l’objectiu d’aquest capítol és analitzar el
tipus d’aturat que tenim, el temps i forma de recerca de feina, el número de
feines rebutjades així com les dificultats per trobar feina.

Comentar que no tenim en compte els titulats inactius, ja que en sentit
estricte aquests no són aturats. Finalment, i abans de començar amb l’anàlisi
dels aturats a la URV, matisar que hem de ser conscients del nombre reduït
d’aturats (per exemple, un valor del 33% pot representar en termes absoluts 1
persona entre un total de 3). En termes estadístics, aquestes baixes freqüències
de casos implica poca significativitat, i per tant, cal relativitzar molt els
comentaris que es puguin extreure.

IV.1.1. La situació d’atur i el temps de recerca

A l’inici d’aquest treball, vam comentar els baixos nivells d’atur, però l’atur
no sempre afecta de forma uniforme. Del total de titulats que es trobaven a
l’atur en el moment de realitzar l’enquesta, un 51,28% (taula IV.1) feia menys
de sis mesos que es trobaven a l’atur. No obstant, aquells aturats que han tin-
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gut algun tipus d’experiència professional, un 23,53% fa més de dos anys que
busca feina (veure annex, taula A-IV.1).

Per sexes, destacar que els homes titulats sense experiència bàsicament bus-
quen feina des de fa menys de 6 mesos (un 75%), mentre que les dones que es
troben en aquesta situació tan sols són un 9,67%. 

TAULA IV.1. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) SEGONS L’EXPERIÈNCIA 
LABORAL DE L’ATURAT I EL TEMPS DE RECERCA DE FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS 
SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Per titulacions (taula IV.1), destacar que el percentatge de diplomats que bus-
quen feina fa menys de sis mesos és superior entre els llicenciats amb experiència.
I al contrari, quan observem les persones sense experiència, els diplomats obte-
nen un 31,52%,  molt superior als llicenciats (amb un 15,82%).

TAULA IV.2 DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) SEGONS EL TEMPS

DE RECERCA DE FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL

Total Dona Home Diplomat Llicenciat

Menys de 6 mesos 51,28 45,16 75,00 52,18 49,99

Més de 6 mesos 48,72 54,84 25,00 47,82 50,01

Amb experiència

Menys de 6 mesos 65,38 62,90 75,00 60,04 74,04

Més de 6 mesos 34,62 37,10 25,00 39,96 25,96

Sense experiència

Menys de 6 mesos 23,08 9,67 75,00 31,52 15,28

Més de 6 mesos 76,92 90,33 25,00 68,48 84,72

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Menys de 6 mesos 30,00 40,00 66,67 16,67 100,00

Més de 6 mesos 70,00 60,00 33,33 83,33     0,00
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Si observem les àrees de coneixement (taula IV.2), destacar dos pols
oposats: les carreres Tècniques on el 100% dels aturats fa menys de 6
mesos que busquen feina i tots han treballat anteriorment, i l’elevat 70% i
83% dels titulats en Humanitats i Salut, respectivament, que fa més de sis
mesos que es troben a l’atur. Entre els aturats de més de dos anys (veure
annex, taula A-IV.2), destacar l’àrea de Ciències Socials (36%) i l’àrea de
Ciències Experimentals (33%). 

IV.1.2 Forma de recerca de feina

Un cop descrita la situació en la que es troben els titulats de la URV atu-
rats, analitzarem les estratègies que utilitzen per tal de trobar feina. En gene-
ral s’observa que el sistema més utilitzat de recerca de feina són les vies
informals en un 40% tot seguit pels intermediaris (22%) (veure annex,
taula A-IV.3). 

Per sexes, no apareixen grans diferències, excepte un lleuger percentatge
superior d’homes que utilitzen la via de les oposicions, mentre que un percen-
tatge superior de dones utilitza les vies informals de contacte, premsa, etc.
Quant a les titulacions, són els llicenciats els que es preparen en un major per-
centatge per oposicions. 

Per àrees de coneixement (taula IV.3), el sistema més utilitzat és l’informal,
tot i que en àrees com les Ciències Experimentals, on les dificultats d’incorpo-
ració són molt elevades, s’utilitzen també altres sistemes de recerca (33,33%).

TAULA IV.3. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) EN FUNCIÓ

DELS MITJANS DE RECERCA DE LA PRIMERA FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS

ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Mitjans de recerca de la feina

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Informals 40,91 39,51 33,33 44,00 36,36

Oposicions   9,09 11,11   0,00 20,00   0,00

Intermediaris 18,18 24,69 16,67 16,00 27,27

Universitat   9,09   9,88 16,67   4,00 18,18

Altres 22,73 14,81 33,33 16,00 18,18

Capítol IV. Els aturats
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Destacar les àrees de Ciències Tècniques i Experimentals on la universitat
pot realitzar un important rol d’intermediari entre l’empresa i el titulat. 

IV.1.3. Rebuig de feines

En termes generals (veure annex, taula A-IV.4.a), un 48,83% dels titulats
que es troben en situació d’atur han rebutjat feines un cop o mai des que
busquen feina, mentre que un molt elevat 44,18% ho ha fet entre dos i cinc
cops. Per sexe i titulació, s’observa que dones i llicenciats rebutgen menys
feines.

TAULA IV.4. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) SEGONS EL NÚMERO

DE FEINES REBUTJADES. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Per àrees de coneixement (taula IV.4), l’àrea de Tècniques presenta el
model dual més extrem ja que la meitat dels titulats ha rebutjat feines entre
dos i cinc cops, i un altre 50% almenys ha rebutjat cinc cops. 

Les àrees d’Humanitats i Ciències Socials, són aquelles on un major per-
centatge de titulats rebutgen menys feines (més del 50% han rebutjat un
cop o menys). En l’àrea de Ciències Experimentals, per contra, tots els atu-
rats han rebutjat algun lloc de treball com a màxim tres cops, el qual pot ser
el resultat d’un mercat laboral molt estret i on les demandes de titulats són
escasses.

IV.1.4. Dificultats per trobar feina

Conèixer els motius pels quals els titulats creuen que no aconsegueixen
trobar la feina desitjada resulta de vital importància per tal d’ajustar des de
l’àmbit universitari aquells aspectes que no funcionen del tot bé. Cal matisar
que els resultats són valoracions subjectives de l’enquestat.

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Un cop o mai 57,14 56,00 33,33 33,33   0,00

Entre dos i cinc cops 28,58 44,00 66,66 50,00 50,00

Sis o més cops 14,29   0,00   0,00 16,67 50,00
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En aquest sentit, no apareixen excessives diferències entre sexes (veure
annex, taula A-IV.5.a) tot i que els homes creuen tenir més problemes en
incorporar-se a la feina degut a la falta de coneixement del mercat laboral. Per
altra banda, els llicenciats consideren molt important el nivell retributiu de les
feines que troben i la manca de coneixement del mercat laboral.

Per àrees (veure annex, taula A-IV.5.b), els titulats en Ciències Experimen-
tals indiquen com a principal problema el trobar una feina que els agradi, el
qual ve a confirmar la idea que, tot i tenir poques ofertes de treball dins del
seu àmbit, prefereixen trobar-se aturats en lloc d’accedir a altres àmbits labo-
rals (tal i com van comentar que feien els titulats en Humanitats). Una altra
mancança és la inexperiència professional, especialment rellevant en l’àrea
d’Experimentals.

Capítol IV. Els aturats
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CAPÍTOL V. LA FORMACIÓ CONTÍNUA

V.1. FORMACIÓ CONTÍNUA

La formació contínua té actualment un paper molt important en l’àmbit
laboral donat que el continu reciclatge i la incorporació de nous coneixements
és cada vegada més necessari no tan sols per millorar laboralment sinó inclús
per mantenir el lloc de treball. 

En aquest apartat analitzem en primer lloc les característiques dels
estudiants que continuen formant-se un cop han finalitzat els estudis uni-
versitaris i per altra banda la durada del estudis realitzats de formació con-
tínua. 

V.1.1. Perfil de l’estudiant

 El tipus d’estudiant que continua formant-se és un indicador del segment
de persones que realitza un major esforç per actualitzar o millorar els seu estu-
dis. La taula V.1 mostra com el 69% dels titulats estava realitzant o havia rea-
litzat algun curs de formació continuada en el moment de realitzar l’enquesta
i, per tant, s’observa un notable interès dels estudiants per continuar adqui-
rint coneixements. 
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TAULA V.1. DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS QUE CONTINUEN FORMANT-SE

(%) SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu.

Quant a les diferències segons el sexe i el tipus de titulació obtinguda, les
dones i els llicenciats són els que continuen formant-se amb una diferència de
més de 10 punts percentuals.

Per àrees de coneixement (taula V.2), els titulats en Ciències de la Salut
obtenen el major percentatge que continuen formant-se, mentre que a l’àrea
d’Experimentals s’observa un elevat 38,46% de titulats que no han fet cap
curs de formació després de finalitzar la carrera. 

TAULA V.2. DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS QUE CONTINUEN FORMANT-SE

(%) SEGONS L’ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu.

V.1.2. La duració

En aquest apartat, l’objectiu és analitzar la durada dels estudis de formació
continuada, per observar possibles diferències entre sexes, titulacions i àrees
de coneixement. 

 
TOTAL

Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Està fent form. Cont.   42,11   46,94   33,33   38,35   48,02

N’ha fet form. Cont.   26,54   24,15   30,86   27,24   25,42

No fa form. Cont.   31,36   28,91   35,80   34,41   26,55

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Està fent form. Cont.   44,83   42,11   46,15   47,73   33,87

N’ha fet form. Cont.   29,31   23,68   15,38   38,64   32,26

No fa form. Cont.   25,86   34,21   38,46   13,64   33,87

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TAULA V.3. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS QUE CONTINUEN FORMANT-SE

(%) SEGONS LA DURADA DE LA PRINCIPAL ACTIVITAT DE FORMACIÓ CONTINUADA. 
CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu.

La taula V.3 mostra com més de la meitat dels cursos realitzats tenen una
durada superior a 200 hores. Per sexes, destacar que el 73,81% dels homes
realitzen cursos d’elevada duració, de manera que tot i que havia un major
percentatge d’homes que no es formaven, aquells que ho fan en la seva majo-
ria fan estudis que impliquen més de 200 hores. Per titulacions, en canvi no
s’aprecia cap diferència significativa.

Per àrees de coneixement (taula V.4) apareix quasi bé un comporta-
ment simètric en totes les àrees, excepte per a les carreres Tècniques on un
75% dels titulats que continuen formant-se realitzen estudis de més de
200 hores.

TAULA V.4. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS QUE CONTINUEN FORMANT-SE

(%) SEGONS LA DURADA DE LA PRINCIPAL ACTIVITAT DE FORMACIÓ CONTINUADA. 
CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu.

 
TOTAL

Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Menys de 100 hores   22,35   26,32   14,29   23,49   20,75

De 100 a 200 hores   21,57   26,32   11,90   18,79   25,47

Més de 200 hores   56,08   47,37   73,81   57,72   53,77

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Menys de 100 hores   23,53   25,18   23,08   21,62     9,38

De 100 a 200 hores   23,53   21,58   23,08   24,32   15,62

Més de 200 hores   52,94   53,24   53,85   54,05   75,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Capítol V. La formació contínua
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V.1.3. El centre d’estudis

Un altre aspecte a analitzar és el centre que es tria per continuar els estudis,
fet especialment rellevant per observar la demanda d’estudis de formació con-
tínua a la URV. En general, un 28% dels titulats realitzen els estudis de for-
mació contínua a la URV, mentre que un elevat 20% decideixen fer-ho en
una altra universitat. Per tant, un 79% dels titulats realitzen estudis de forma-
ció contínua en universitats o centres vinculats a la universitat.

TAULA V.5. DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS QUE CONTINUEN FORMANT-SE

(%) SEGONS EL CENTRE DE FORMACIÓ CONTINUADA. CLASSIFICACIÓ PER

SEXE I TITULACIÓ.

 Font: Resposta de correu.

La distribució per sexe o titulació no mostra cap tipus de diferència signifi-
cativa. No obstant, sí que resulta interessant l’anàlisi segons cada tipus d’àrea
de coneixement (taula V.5).

En primer lloc destacar que el major percentatge de titulats que realitzen
estudis a la mateixa universitat són els procedents d’Humanitats i Ciències
Tècniques. 

En segon lloc, el 54,34% dels titulats en l’àrea de Socials continuen for-
mant-se en centres no universitaris, seguits de l’àrea de Tècniques amb un
40%. Pel contrari, els titulats en Humanitats amb un 79% continuen for-
mant-se en algun centre universitari. 

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Mateixa universitat   41,86   20,23   38,89   20,00   45,24

Una altra universitat   30,23   16,76   16,67   35,00     7,14

Universitat a distància     6,98     8,67     5,56   10,00     7,14

Altres centres   20,93   54,34   38,89   35,00   40,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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CAPÍTOL VI. CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat l’anàlisi del procés d’inserció laboral dels
titulats a la Universitat Rovira i Virgili, tant en el pas previ a finalitzar els estu-
dis acadèmics, com l’adequació dels estudis a la feina un cop egresats els titu-
lats. També fem especial émfasis en les característiques dels diferents mercats
laborals en els que s’insereixen els titulats de la URV.

A la primera part de l’estudi, s’analitza els perfil dels titulats a la URV des de les
característiques sociodemogràfiques, la duració dels estudis i les qualificacions. A
més a més es determina el grau de representativitat de la mostra de les respostes. 

En referència al perfil dels titulats, el percentatge de dones és superior al
dels homes superant la mitjana espanyola, mentre que l’edat mitjana de fina-
lització dels estudis se situa al voltant dels 27 anys pels diplomats i dels 28
anys pels llicenciats. Per sexes, les dones finalitzen els estudis abans que els
homes, el qual pot ser degut al major percentatge d’homes que treballen men-
tre estudien. Per àrees de coneixement, predominen els titulats en Ciències
Socials. Cal recordar, no obstant, que la demanda de carreres en una universi-
tat depén en part de l’oferta d’ensenyaments que es realitza.

S’observa un percentatge del 32% de titulats que treballava mentre estudi-
ava i que s’eleva al 45% en el cas dels homes. Aquesta compatibilització té una
influència important en la finalització dels estudis: aquells estudiants que tre-
ballen i estudiaven alhora, van finalitzar la carrera més tard. 
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A la segona part de l’estudi, s’analitza el procés d’inserció laboral dels titulats
a la URV analitzant les característiques de la primera feina després de finalitzar
la carrera. En primer lloc, destacar l’elevada taxa d’ocupació aconseguida pels
egresats a la URV, produint-se una gran coincidència entre la primera feina i
l’actual en àrees com Ciències Tècniques i Experimentals. 

En segon lloc, s’obté una bona valoració dels coneixements teòrics com a
motiu de contractació. Un tema a banda, és la repercussió d’aquests estudis en
el món laboral la qual obté una puntuació inferior. Quant a la valoració de les
habilitats personals aconsegueixen una millor valoració en el lloc de treball,
indicant-se una escassa importància atorgada durant els estudis.

En tercer lloc, i referent a la titulació exigida, s’aprecia un elevat percen-
tatge de sobreeducació degut en primer lloc a l’ocupació de titulats en feines
on no s’exigeixen cap tipus de titulació i, en segon lloc, pel fet que en determi-
nades situacions el títol és un filtre per a la selecció de titulats però no és
necessari per a desenvolupar les feines requerides al lloc de treball. Lligat amb
la presència d’ocupats en llocs de treball on no es requereixen titulacions
universitàries, cal destacar que un 10% dels titulats realitzen funcions no qua-
lificades.

En quart lloc, no oblidar l’escassa mobilitat geogràfica per motius professi-
onals dels titulats a la URV, tot i que en segments com els homes i els titulats
en Ciències Experimentals obtenen percentatges de mobilitat superiors. A
més a més, destacar l’elevada terciarització de les branques d’activitat així com
l’elevada importància del sector públic com a contractador de mà d’obra.

Posteriorment, en la tercera part s’analitza la situació i característiques dels
aturats. En primer lloc s’observa un baix nivell d’atur (5,4%), tot i que els atu-
rats sense experiència prèvia tenen més dificultats per inserir-se, ja que un
24% fa més de dos anys que recerca feina. Per segments, l’atur afecta més a
dones i a titulacions com Humanitats.

En segon lloc, i respecte a les vies de recerca de feina, més d’un 40% dels
titulats posa de relleu l’ús de mètodes informals. En quant al rebuig de feines,
s’observa que un 50% dels aturats han rebutjat cap o com a molt una feina,
mentre que un 44% restant ho han fet entre 2 i cinc cops, destacant l’àrea de
Ciències Experimentals on el 67% d’aturats han rebutjat entre dues i cinc
vegades alguna oportunitat de feina. 

En tercer lloc, s’apunten algunes mancances a l’hora de trobar feina com
són el desconeixement del mercat de treball i la baixa remuneració professio-
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nal. Lligat amb l’anterior paràgraf, els titulats en Ciències Experimentals
donen gran importància a voler una feina que els hi resulti agradable, el qual
es troba relacionat amb l’elevat percentatge de rebutjos. Aquesta mateixa àrea
manifesta una especial preocupació per la inexperiència prèvia professional
que impossibilita l’accés al mercat laboral. 

Finalment, en l’apartat quart s’analitza la formació contínua dels titulats a
la URV. Quant al percentatge d’alumnes que realitzen cursos després de fina-
litzar els seus estudis, destacar que més d’un 60% dels titulats realitzen cursos
de formació contínua, sent més d’un 50% d’una durada superior a 200 hores.
Per sexes, les dones realitzen més cursos, tot i que els homes els realitzen de
més durada. En últim lloc destacar que un 28% dels titulats realitzen cursos a
la Universitat Rovira i Virgili, i en total un 55% realitzen cursos a centres uni-
versitaris (destacant especialment l’àrea d’Humanitats).

En resum, l’anàlisi realitzat sembla indicar una inserció laboral positiva
entre el conjunt de titulats, tot i que cada àrea d’ensenyament té mercats labo-
rals amb característiques pròpies que impliquen trajectòries professionals dife-
renciades. Des de l’àrea de Ciències Experimentals i Humanitats amb
dificultats per inserir-se però amb una qualitat de l’ocupació marcadament
diferent, a favor de l’àrea Experimental; fins a les carreres Tècniques les quals
no només tenen un mercat laboral molt dinàmic amb una ràpida incorpora-
ció i en llocs ben qualificats, sinó que també es troben en promig ben remu-
nerats.

Capítol VI. Conclusions
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CAPÍTOL VIII. ANNEXOS

ANNEX 1 

El perfil dels titulats 

*Situació professional i relació de la feina durant els estudis

TAULA A-II.14. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS (%) SEGONS SI TREBALLAVEN 
ABANS DE FINALITZAR ELS ESTUDIS. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomats Llicenciats

Estudiant a temps 
complet o amb alguna 
feina intermitent

67,63 71,06 61,54 64,79 72,69

Estudi i feina a temps 
parcial relacionat   8,99   8,21 10,38   9,94   7,31

Estudi i feina a temps 
parcial no relacionat   7,75   8,86   5,77   8,42   6,54

Estudi i feina a temps 
complet relacionat   9,27   7,56 12,31 10,15   7,69

Estudi i feina a temps 
complet no relacionat    6,36   4,32 10,00    6,70   5,77

*Temps de recerca de la primera feina
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La primera feina 

*La primera feina

TAULA A-III.3. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS (%) SEGONS SI LA FEINA ACTUAL

ÉS LA MATEIXA QUE LA PRIMERA. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TAULA A-III.4.a. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS QUE TREBALLEN O HAN 
TREBALLAT (%) EN FUNCIÓ DEL TEMPS DE RECERCA DE LA PRIMERA FEINA. 
CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREES DE CONEIXEMENT.

Nota: Pel càlcul del temps mig hem suposat valors en mesos (pel tram “abans d’acabar la carrera, equival 
a 0 mesos; per a “menys d’un mes” equival a 0,5 mesos; “entre 1 a 3 mesos” considerem com a valor de 2 
mesos; pel tram “de 3 a 6 mesos”, equival a 4,5 mesos, pel tram “de 6 mesos a un any” hem considerat el 
valor de 9 mesos; i finalment, per a “més d’un any”, el valor de 12 mesos).

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Sí 31,12 29,78 33,60 30,02 33,07

No 68,88 70,22 66,40 69,98 66,93

Àrea de coneixement de la titulació

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Abans d’acabar la carrera 51,76 44,61 40,63 38,27 52,43

Menys d’un mes   9,41 12,50 6,25 11,11 8,74

1-3 mesos 10,59 14,95 9,38 11,11 19,42

De 3 a 6 mesos   8,24 9,31 18,75 11,11 8,74

De 6 mesos a 1 any 10,59 12,75 15,63 17,28 8,74

Més d’un any 9,41 5,88 9,38 11,11 1,94

TEMPS MIG (mesos) 2,7120 2,6336 3,5949 3,6661 1,8448
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TAULA A-III.4.b. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS QUE TREBALLEN O HAN 
TREBALLAT (%) EN FUNCIÓ DEL TEMPS DE RECERCA DE LA PRIMERA FEINA. 

Nota: Pel càlcul del temps mig hem suposat valors en mesos (pel tram “abans d’acabar la carrera, equival 
a 0 mesos; per a “menys d’un mes” equival a 0,5 mesos; “entre 1 a 3 mesos” considerem com a valor de 2 
mesos; pel tram “de 3 a 6 mesos”, equival a 4,5 mesos; pel tram “de 6 mesos a un any” hem considerat el 
valor de 9 mesos; i finalment, per a “més d’un any”, el valor de 12 mesos).

Font: Resposta de correu i telèfon.

*Relació de la primera feina amb els estudis

TAULA A-III.5. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS (%) EN FUNCIÓ DE LA RELACIÓ

DE LA PRIMERA FEINA AMB ELS ESTUDIS.

Font: Resposta de correu.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Abans d’acabar la carrera 45,70 42,05 52,40 47,68 42,19

Menys d’un mes 11,14 11,11 11,20 10,82 11,72

1-3 mesos 14,39 13,94 15,20 14,35 14,45

De 3 a 6 mesos 9,73 10,02 9,20 9,05 10,94

De 6 mesos a 1 any 12,55 14,16 9,60 11,70 14,06

Més d’un any 6,49 8,71 2,40 6,40 6,64

TEMPS MIG (mesos) 2,6897 3,1049 1,9260 2,5694 2,9021

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Molta 45,32 45,05 45,83 51,21 33,51

Mitjanament 27,16 26,37 28,65 26,15 29,19

Gens 27,52 28,57 25,52 22,64 37,30
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*Sistema de recerca de la primera feina

TAULA A-III.6.a. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS QUE TREBALLEN O HAN 
TREBALLAT (%) EN FUNCIÓ DE LA VIA D’ACCÉS A LA PRIMERA FEINA.
CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREES DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu.

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Contactes 39,47 38,30 36,36 61,29 39,53

Anuncis de premsa 21,05 19,68   9,09 6,45 23,26

Oposició 13,16   4,26   0,00   0,00   0,00

Servei Català de 
Col·loc./ INEM   2,63   2,13   0,00   0,00   0,00

Creant empresa pròpia
o despatx professional   2,63   0,53   0,00   0,00   0,00

Les pràctiques realitades 
durant els estudis   2,63 11,17 27,27 12,90   9,30

Serveis de la Universitat 10,53   5,85   0,00   3,23 11,63

ETT   2,63 10,64   9,09   3,23   2,33

Empreses de selecció   0,00   1,06   0,00   3,23   9,30

Altres   5,26   6,38 18,18   9,68   4,65
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TAULA A-III.6.b. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS QUE TREBALLEN

O HAN TREBALLAT (%) EN FUNCIÓ DE LA VIA D’ACCÉS A LA PRIMERA FEINA. 

Font: Resposta de correu.

TAULA A-III.6.c. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS QUE TREBALLEN

O HAN TREBALLAT (%) EN FUNCIÓ DE LA VIA D’ACCÉS A LA PRIMERA FEINA. 

Font: Resposta de correu.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Contactes 40,84 38,89 44,25 41,92 38,94

Anuncis de premsa 18,65 15,15 24,78 17,68 20,35

Oposició   4,18   3,54   5,31   3,54   5,31

Servei Català de 
Col·loc./ INEM   1,61   2,53   0,00   1,01   2,65

Creant empresa pròpia o 
despatx professional   0,64   1,01   0,00   0,51   0,88

Les practiques realitades 
durant els estudis 10,61 14,65   3,54 12,12   7,96

Serveis de la Universitat   6,75   6,57   7,08   4,55 10,62

ETT   7,72   8,59   6,19   8,59   6,19

Empreses de selecció   2,25   1,52   3,54   3,54   0,00

Altres   6,75   7,58   5,31   6,57   7,08

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Informals 59,49 54,04 69,03 59,6 59,29

Oposicions   4,18   3,54   5,31   3,54   5,31

Intermediaris 11,58 12,64   9,73 13,14   8,84

Universitat 17,36 21,22 10,62 16,67 18,58

Altres   7,39   8,59   5,31   7,08   7,96
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La inserció laboral dels titulats a la URV

La feina actual

*La branca d’activitat

TAULA A-III.7.a. DISTRIBUCIÓ DELS ENQUESTATS (%) SEGONS LES ACTIVITATS DE 
LA BRANCA D’ACTIVITAT ACTUAL. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREES DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Sectors primaris i 
d’extracció   3,12   1,54   6,00   2,67   3,91

Indústria amb nivell baix 
tecnològic 12,34   7,25 21,60 13,81   9,77

Indústria amb nivell alt 
tecnològic   4,54   5,49   2,80   4,23   5,08

Total Indústria 16,88 12,74 24,40 18,04 14,85

Construcció   2,41   1,76   3,60   2,45   2,34

Serveis baixa intensitat 
en capital humà   5,96   6,59   4,80   5,57   6,64

Serveis alta intensitat en 
capital humà 24,96 23,30 28,00 27,17 21,09

Serveis personals i públics 46,67 54,07 33,20 44,10 51,17

Total serveis 77,59 83,96 66,00 76,84 78,90
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*La dimensió de l’empresa

TAULA A-III.9.a. DISTRIBUCIÓ (%) DELS TITULATS EN FUNCIÓ DE LA DIMENSIÓ

DE L’EMPRESA ON TREBALLEN O HAN TREBALLAT. CLASSIFICACIÓ SEGONS L’ÀREA 
DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TAULA A-III.9.b. DISTRIBUCIÓ (%) DELS TITULATS EN FUNCIÓ DE LA DIMENSIÓ

DE L’EMPRESA ON TREBALLEN O HAN TREBALLAT. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I 
TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Menys de 10 treb. 18,36 21,29 13,01 18,55 18,04

De 11 a 50 treb. 24,68 25,06 23,98 26,24 21,96

De 51 a 100 treb. 12,77 13,75 10,98 10,41 16,86

De 101 a 250 treb.   8,32   6,21 12,20   9,28   6,67

De 251 a 500 treb.   5,88   5,76   6,10   5,88   5,88

Més de 500 treb. 29,99 27,94 33,74 29,64 30,59

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Igual o menys de 50 treb. 43,04  46,35 36,99 44,79 40,00

De 51 a 250 treb. 21,09  19,96 23,18 19,69 23,53

Més de 250 treb. 35,87  33,70 39,84 35,52 36,47
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La inserció laboral dels titulats a la URV

TAULA A-III.9.c. DISTRIBUCIÓ (%) DELS TITULATS EN FUNCIÓ DE LA DIMENSIÓ

DE L’EMPRESA ON TREBALLEN O HAN TREBALLAT. CLASSIFICACIÓ SEGONS L’ÀREA 
DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

*Les funcions realitzades a la feina

TAULA A-III.13. DISTRIBUCIÓ DE LES FUNCIONS REALITZADES.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Menys de 10 treb. 20,24 20,10 16,13 24,00 6,73

De 11 a 50 treb. 27,38 27,54 19,35 16,00 19,23

De 51 a 100 treb. 10,71 13,40 16,13 13,33 10,58

De 101 a 250 treb.   3,57   7,94   3,23   5,33 17,31

De 251 a 500 treb.   7,14   4,96   6,45   8,00   6,73

Més de 500 treb. 30,95 26,05 38,71 33,33 39,42

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Qualificades 50,22 45,21 59,58 52,48 46,12

Qualific. Intermitges 21,34 23,16 17,92 22,30 19,59

Ensenyament 17,71 19,82 13,75 15,99 20,82

No qualificades 10,74 11,80   8,75   9,23 13,47
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*El contracte

TAULA A-III.14. DISTRIBUCIÓ (%) DELS TITULATS SEGONS EL TIPUS

DE CONTRACTE. CLASSIFICACIÓ SEGONS TITULACIÓ, SEXE, JORNADA

LABORAL I DURACIÓ DEL CONTRACTE.

Font: Resposta de correu i telèfon. 

*La satisfacció

TAULA A-III.16. VALORS MITJOS DE LA SATISFACCIÓ VALORAT D’1 A 7
(DE MENYS A MÉS SATISFACCIÓ) SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu. 

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Contracte fix i funcionari 54,03 50,79 59,92 56,42 49,80

Autònoms   5,86   5,22   7,02   5,28   6,88

Cont. temporals 37,63 41,50 30,58 35,09 42,11

Altres   0,73   1,13   0,00   0,92   0,40

Cont. temporals   1,76   1,36   2,48   2,29   0,81

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Correu

Satisfacció general 5,12 5,11 5,12 5,23 4,94

Telèfon

Satisfacció mitjana 5,58 5,60 5,53 5,63 5,45

Capítol VIII. Annexos



88

La inserció laboral dels titulats a la URV

*Adequació als estudis

TAULA A-III.17. VALORS MITJOS DE LA IMPORTÀNCIA DELS MOTIUS

DE CONTRACTACIÓ VALORAT D’1 A 7 (DE MENYS A MÉS IMPORTÀNCIA)
SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

*Els requisits de titulació exigits

TAULA A-III.18. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS (%) SEGONS EL TÍTOL EXIGIT 
REQUERIT A LA FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Habilitats cognitives 4,95 4,60 4,89 4,72

Habilitats personals 4,13 2,97 4,14 4,07

Universitat 3,51 3,29 3,46 3,39

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Titulació específica 60,53   61,26   59,2 63,72 55,00

Titulació universitària 15,31   14,5   16,8 13,72 18,08

Cap titulació 24,16   24,24   24 22,57 26,92
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*Les funcions realitzades

TAULA A-III.19. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS QUE SE’LS REQUERIA UN TÍTOL 
ESPECÍFIC O UNIVERSITARI (%) EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS EN EL LLOC

DE TREBALL. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Nivell de formació rebuda vers utilitat i repercussió al món professional

*Valoració de la formació

TAULA A-III.23. VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 
(VALORS D’1 A 7, DE MENYS A MÉS SATISFACCIÓ) SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Sí 77,01 81,36 69,02 79,34 72,87

No 22,99 18,64 30,98 20,66 27,13

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Formació teòrica 4,89 4,97 4,75 4,88 4,92

Formació pràctica 4,02 4,09 3,89 4,17 3,75

Expressió 4,12 4,26 3,87 4,06 4,25

Treball en equip 4,44 4,61 4,11 4,55 4,22

Presa de decisions i solució 
de problemes

4,18 4,20 4,14 4,25 4,04

Coneixements instrumentals 3,10 3,05 3,20 3,13 3,03

Mitjana 4,13 4,20 3,99 4,17 4,04
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*Repercussió de la formació

TAULA A-III.24. VALORACIÓ DE LA REPERCUSSIÓ DE LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 
(VALORS D’1 A 7, DE MENYS A MÉS SATISFACCIÓ) SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

*La utilitat vers la repercussió dels estudis a la feina

TAULA A-III.26. DEFICIÈNCIA I SUPERÀVIT FORMATIU SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Formació teòrica 4,11 4,13 4,09 4,14 4,06

Formació pràctica 4,12 4,23 3,93 4,30 3,79

Expressió 4,93 4,95 4,88 4,88 5,01

Treball en equip 5,03 5,09 4,92 5,13 4,84

Presa de decisions i solució 
de problemes

5,24 5,19 5,34 5,28 5,17

Coneixements instrumentals 4,52 4,66 4,44 4,46 4,62

Mitjana 4,66 4,71 4,60 4,70 4,58

TOTAL
Sexe Titulació

Dones Homes Diplomats Llicenciats

Formació teòrica   0,78   0,84   0,66   0,74   0,86

Formació pràctica -0,10 -0,14 -0,04 -0,13 -0,04

Expressió -0,81 -0,69 -1,01 -0,82 -0,76

Treball en equip -0,59 -0,48 -0,81 -0,58 -0,62

Presa de decisions i solució 
problemes

-1,06 -0,99 -1,20 -1,03 -1,13

Coneixements instrumentals -1,42 -1,61 -1,24 -1,33 -1,59
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TAULA A-III.27. COMPETÈNCIA EN FINALITZAR ELS ESTUDIS, REQUERIDES PEL LLOC 
DE TREBALL I DÈFICIT/SUPERÀVIT FORMATIU PER A ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA. 

Font: Elaboració pròpia (reescalat) i García-Montalvo i Mora (2000)

En acabar A la feina
Dèficit/superàvit 

formatiu

Espanya U.E. Espanya U.E. Espanya U.E.

Formació teòrica 4,6 4,8 3,8 4,6 0,77  0,14

Expressió 4,6 4,8 4,7 4,4 -0,03  0,42

Treball en equip 4,6 4,7 4,8 4,3 -0,14  0,35

Presa de decisions i 
solució problemes

4,4 4,4 4,9 4,4 -0,49  0,00

Coneixements instrumentals 3,3 3,6 3,8 4,2 -0,44 -0,58
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Els aturats

*El temps de recerca

TAULA A-IV.1. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) SEGONS L’EXPERIÈNCIA 
LABORAL DE L’ATURAT I EL TEMPS DE RECERCA DE FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS 
SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Total

TOTAL Dona Home Diplomat Llicenciat

Menys de 6 mesos        51,28        45,16        75,00        52,18        49,99

Entre 6 mesos i 1 any        17,95        22,58          0,00        26,09          6,26

Entre 1 i 2 anys         7,69          9,67          0,00          4,35        12,50

Més de dos anys        23,08        22,58        25,00        17,39        31,25

Total 100 100 100 100 100

Amb experiència

Menys de 6 mesos        65,38        62,90        75,00        60,04        74,04

Entre 6 mesos i 1 any        15,38        19,35          0,00        24,02          0,00

Entre 1 i 2 anys          7,69          9,67          0,00          6,00        10,57

Més de dos anys        19,23        19,35        18,75        12,00        31,73

Total 100 100 100 100 100

Sense experiència

Menys de 6 mesos        23,08          9,67        75,00        31,52        15,28

Entre 6 mesos i 1 any        23,08        29,04          0,00        31,52        15,28

Entre 1 i 2 anys          7,69          9,67          0,00          0,00        15,28

Més de dos anys        30,77        29,04        37,50        31,52        30,55

Total 100 100 100 100 100
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TAULA A-IV.2. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) SEGONS EL TEMPS

DE RECERCA DE FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Àrea de coneixement

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Menys de 6 mesos 50,00 54,54 66,67 16,67 100,00

Entre 6 mesos i 1 any 16,67 9,09 0,00 66,67 0,00

Entre 1 i 2 anys 33,33 0,00 0,00 16,67 0,00

Més de dos anys 0,00 36,36 33,33 0,00 0,00

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Capítol VIII. Annexos
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*Forma de recerca de feina

TAULA A-IV.3. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) EN FUNCIÓ

DELS MITJANS DE RECERCA DE LA PRIMERA FEINA. CLASSIFICACIÓ SEGONS

SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Mitjans de recerca de la feina

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Informals 39,74 40,66 35,72 39,99 39,35

Oposicions 10,60   9,76 14,29 13,33   6,56

Intermediaris 21,85 21,95 21,43 22,23 21,31

Universitat   9,93   9,75 10,71   8,89 11,48

Altres 17,88 17,89 17,86 15,55 21,31
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*Rebuig de feines

TAULA A-IV.4.a. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) SEGONS EL NÚMERO 
DE FEINES REBUTJADES. CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Cap 13,95 11,43 25,00 18,52   6,25

Un cop 34,88 40,00 12,50 25,93 50,00

Un cop o mai 48,83 51,43 37,5 44,45 56,25

Dos cops 20,93 20,00 25,00 25,93 12,50

Tres cops 18,60 20,00 12,50 18,52 18,75

Quatre cops   4,65   2,86 12,50   3,70   6,25

Cinc cops   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Entre dos i cinc cops 44,18 42,86 50,00 48,15 37,50

Sis cops   2,33   2,86   0,00   0,00   6,25

Set cops   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Més de set   4,65   2,86 12,50   7,41   0,00

Almenys sis cops   6,98   5,72 12,5   7,41   6,25
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TAULA A-IV.4.b. DISTRIBUCIÓ DELS TITULATS ATURATS (%) SEGONS EL NÚMERO 
DE FEINES REBUTJADES. CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Cap   0,00 20,00 33,33   0,00   0,00

Un cop 57,14 36,00   0,00 33,33   0,00

Un cop o mai 57,14 56,00 33,33 33,33   0,00

Dos cops 14,29 20,00 33,33 16,67 50,00

Tres cops 14,29 16,00 33,33 33,33   0,00

Quatre cops   0,00   8,00   0,00   0,00   0,00

Cinc cops   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Entre dos i cinc cops 28,58 44,00 66,66 50,00 50,00

Sis cops 14,29   0,00   0,00   0,00   0,00

Set cops   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Més de set   0,00   0,00   0,00 16,67 50,00

Almenys sis cops 14,29   0,00   0,00 16,67 50,00
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*Dificultats de trobar feina

TAULA A-IV.5.a. VALORS MITJOS DE LA IMPORTÀNCIA QUE CONCEDEIXEN A LES 
DIFICULTATS DE TROBAR FEINA VALORAT D’1 A 7 (DE MENYS A MÉS IMPORTANT). 
CLASSIFICACIÓ SEGONS SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu i telèfon.

TOTAL
Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Mancances de formació 
rebuda

3,58 3,55 3,70 3,19 4,18

Manca de pràctica
professional

5,64 5,74 5,30 5,38 6,00

Manca coneixements
mercat laboral

4,55 4,35 5,20 4,19 5,12

Manca idiomes 4,00 3,91 4,30 3,74 4,41

Manca coneixements 
informàtics

3,52 3,44 3,80 3,38 3,75

Manca altres coneixements 3,86 3,82 4,00 4,00 3,65

Tenir una feina que 
m’agradi

5,70 5,64 5,90 5,73 5,65

Tenir un nivell retributiu 
adequat

5,17 5,16 5,20 4,96 5,47

Necessitat de seguir
estudiant

3,80 3,94 3,30 4,04 3,41

Activitats personals que 
impedeixen treballar

3,58 3,55 3,70 3,19 4,18
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La inserció laboral dels titulats a la URV

TAULA A.IV.5.b. VALORS MITJOS DE LA IMPORTÀNCIA QUE CONCEDEIXEN A LES 
DIFICULTATS DE TROBAR FEINA VALORAT D’1 A 7 (DE MENYS A MÉS IMPORTANT). 
CLASSIFICACIÓ SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT.

Font: Resposta de correu i telèfon.

Àrea de coneixement 

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques

Mancances de formació 
rebuda

4,00 4,09 3,33 1,71 3,00

Manca de pràctica
professional

5,63 5,58 6,67 5,43 5,50

Manca coneixements
mercat laboral

4,63 4,25 5,67 4,86 5,00

Manca idiomes 4,88 4,04 4,33 2,57 4,50

Manca coneixements 
informàtics

4,63 3,55 2,67 2,29 4,50

Manca altres coneixements 3,88 3,96 2,67 3,86 4,50

Tenir una feina que 
m’agradi

6,63 5,39 4,33 5,86 7,00

Tenir un nivell retributiu 
adequat

5,63 4,96 4,67 5,50 5,50

Necessitat de seguir
estudiant

4,13 4,04 2,00 2,86 5,50

Activitats personals que 
impedeixen treballar

4,00 4,09 3,33 1,71 3,00
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La formació contínua

*El centre d’estudis

TAULA A.V.5. DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS QUE CONTINUEN FORMANT-SE

(%) SEGONS EL CENTRE DE FORMACIÓ CONTINUADA. CLASSIFICACIÓ SEGONS

SEXE I TITULACIÓ.

Font: Resposta de correu.

 
TOTAL

Sexe Titulació

Dona Home Diplomat Llicenciat

Mateixa universitat   27,53   26,67   29,25   26,34   29,23

Una altra universitat   19,62   18,57   21,70   17,20   23,08

Universitat a distància     8,23     9,05     6,60     8,60     7,69

Altres centres   44,62   45,71   42,45   47,85   40,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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ANNEX 2

BRANQUES D’ACTIVITAT QUE INCLOU CADA AGRUPACIÓ D’ACIVITAT.

Font: elaboració pròpia.

Agrupació Branca d’activitat

Sectors primaris i 
d’extracció

Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça.
Pesca i piscicultura, aqüicultura d’aigües continentals o 
marines.
Comb. sòlids, petroli, gas i minerals radioactius.
Extracció i transformació de minerals.

Indústria amb nivell 
tecnològic baix

Productes alimentaris, begudes i tabac.
Indústries tèxtils, del cuir i de confeccions.
Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta.
Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició. 
Fabricació de pasta de paper, cartró.

Indústria amb nivell 
tecnològic alt

Electricitat, gas i aigua. Fabricació de generadors de 
vapor, captació, depuració i distribució d’aigua.
Indústries químiques.
Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió.
Materials de transport. Fabricació vehicles motor, 
bicicletes, construcció naval, material ferroviari.
Cautxú i plàstic. Altres indústries manufactureres.
Reciclatge. Fabricació de vidre, fibres sintètiques.

Construcció Construcció.

Serveis poc intensius en 
capital humà

Comerç i reparacions.
Restaurants, cafès i hosteleria.
Transport i activitats afins.

Serveis molt intensius 
en capital humà

Tecnologies de comunicació.
Medis de comunicació (ràdio, televisió, cinema, vídeo, 
editorials...)
Institucions financeres, assegurances i activitats 
immobiliàries.
Serveis a les empreses. Llogues de béns.

Serveis personals i 
públics

Administració pública, defensa, i Seguretat Social.
Sanitat i assistència social.
Altres serveis prestats a la comunitat.
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ANNEX 3

PROPOSTA D’ENQUESTA PER AL SEGUIMENT ANUAL DELS GRADUATS DE LA URV

Núm. DNI

  1 2  3 4  5   6  7  8  9   

   
     

   

   

   

   

   

   

A. Situació actual
1. En aquests moments vius...

A casa dels pares Independent En parella En parella  i nens

2. Treballes? 
Sí, en la mateixa feina que l’any passat (anar a l’apartat B i F al I)
Sí, però he canviat de feina des de l’any passat (anar a l’apartat C
i del F al I)
No, però he estat treballant durant l’últim any (anar a l’apartat D
i E, i del F al I)
No, des d’abans de l’any passat que no he treballat o han estat feines
esporàdiques (anar a l’apartat E i del G al I)

B. Promocions internes a l’empresa i la satisfacció actual
3. Ha millorat la teva posició dins de l’empresa en aquest últim any?

Sí, les meves responsabilitats han augmentat i el sou ha incrementat
Sí, tinc més responsabilitat però el sou és el mateix

Capítol VIII. Annexos
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Sí, tinc millor sou tot i tenir les mateixes responsabilitats
No, tinc el mateix sou i faig les mateixes funcions

4. T’agradaria canviar de feina?
Sí, estic buscant feina
Sí, si milloro econòmicament
Sí, si milloro en la situació laboral
Sí, les dues anteriors

 No

5. Valora de l’1 al 7 (de menys a més) si la situació laboral actual, era la que
esperaves a l’iniciar els estudis?
1 2  3 4  5   6  7   

 

C. Canvis de feina
6. Perquè has canviat de feina?

El contracte ha finalitzat
Per millorar la posició econòmica i social
Per incompatibilitats d’horaris 
Per la localització geogràfica
Altres

7. Via d’accés de la feina
Contactes (personals, familiars, laborals...)
Anuncis de premsa
Oposició o concurs públic
Servei Català de Col·locació/INEM
Creant la vostra empresa pròpia o despatx professional
Algun dels serveis de la Universitat (Borsa de treball, Observatoris
d’inserció...)
ETT
Empreses de selecció
Internet
Altres

8. La nova feina té relació amb els teus estudis universitaris?
Molta
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Bastant
Poca
Gens

D. Situació laboral anterior
9. Respecte l’anterior feina

Se’m va exhaurir el contracte
No veia perspectives de futur laborals
Volia concentrar-me en els meus estudis (oposicions, postgraus...) 
Altres

10. Busques feina?
Sí
No

E. Graduats sense treball
11. Busques activament feina?

Sí
No, estic estudiant
Altres

12. Mitjans a on cerqueu feina.
Contactes (personals, familiars, laborals...)
Anuncis de premsa
Oposició o concurs públic

    Servei Català de Col·locació/INEM
Creant la vostra empresa pròpia o despatx professional
Algun dels serveis de la Universitat (Borsa de treball, Observatoris
d’inserció...)
ETT
Empreses de selecció
Internet
Altres

13. En cas de trobar una feina amb remuneració adequada. Fins a quina
distància estaries disposat a desplaçar-te?

De 0 a 20 Km
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De 20 a 50 Km
De 50 a 100 Km
Més de 100 Km

F. Qualitat de la feina actual i grau de satisfacció
14. A quina branca treballes?

Agricultura, ramaderia, Construcció
 silvicultrua, caça
Pesca i piscicultura Comerç i reparacions
Comb. Sòlids, petroli, Restaurants, cafès i hosteleria
 gas i minerals radioactius
Electricitat, gas i aigua Transport i activitats afins
Extracció i transformació Tecnologies de comunicació
 de minerals
Indústries químiques Mitjans de comunicació (ràdio...)
Metal·lúrgia, material elèctric Institucions financeres, 
 i de precisió  assegurances i activitats immobiliàries           
Materials de transport Serveis a les empreses: lloguer
(automòbils...)  de béns
Productes alimentaris, Administració pública, defensa i
 beguda i tabac                 Seg. Social 
Indústries tèxtils, del cuir Educació, investigació i serveis  
i de confeccions  culturals
Indústries de fusta, suro Sanitat i assistència social
i mobles de fusta         
Paper i articles derivats. Altres serveis prestats a la
Arts gràfiques i edició col·lectivitat: serveis personals,

domèstics, representacions
diplomàtiques, sanejament, neteja
i similars.

Àmbit i tipus de contracte actual/darrera feina

Públic Privat

Funcionari indefinit Contracte mercantil
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Empresari: treball per compte Contracte laboral indefinit
 propi              

Contracte laboral temporal  Contracte laboral temporal
 (obres i serveis, interí o eventual)     en pràctiques

Contracte administratiu  Altres tipus de contracte laboral
 temporal

Sense contracte  Becaris
Altres tipus

Funcions que realitzeu/heu realitzat en la vostra feina

Gestió total de la pròpia  Assessoria / consultoria
empresa
Direcció/Gestió i organització  Tècnic de suport (supervisor,

 de la producció  tècnic de qualitat, manteniment)
Direcció/Gestió àrea  Assistència mèdica i social

 administració/gestió           
 (cap comptable, financer, 
 administratiu...)

Comerç i distribució Ensenyament
Disseny. Media R+D
Altres funcions qualificades Altres funcions de baixa qualificació

15. Quina és la durada del teu contracte laboral actual/últim en cas de no
ser indefinit?

Menys de 6 mesos      Entres 6 mesos i 1 any       Entre 1 i 3 anys  
Autoocupació (empresari...)        Sense contracte 

16. Respecte l’any anterior, la durada del teu contracte laboral ha dismi-
nuït o ha incrementat?

Augmentat Disminuït 

17. Quina és la teva retribució?
Menys de 9.000 euros  Entre 12.000 i 18.000 euros
De 30.000 a 40.000 euros

Entre 9.000 i 12.000 euros Entre 18.000 i 30.000 euros
Més de 40.000 euros 

Capítol VIII. Annexos



106

La inserció laboral dels titulats a la URV

18. Com és/era la vostra jornada laboral?
Jornada completa Jornada parcial Cap de setmana Altres 

19. Quina és la grandària de l’empresa a on treballes?
Menys de 10 treballadors         Entre 51 i 100 treballadors
Entre 251 i 500 treballadors

Entre 11 i 50 treballadors         Entre 101 i 250 treballadors
Més de 500 treballadors

20. On és el lloc de treball?
Província de Barcelona Província de Tarragona
Resta de Com. autònomes

Província de Lleida Província de Girona Unió Europea
Resta

21. Et desplaces a diari?
Sí No

En cas de resposta afirmativa, assenyalar amb quina frase t’identifiques més:

M’agrada viure fora del lloc de treball
No m’importa desplaçar-me
M’agradaria anar a viure on està la meva feina
M’agradaria trobar feina a on visc

22. Hi ha una formació continuada a l’empresa?
 Sí, fem cursos periòdicament i específics a la meva feina
Sí, fem cursos periòdicament i però generals
 No en fem normalment
Mai 

G. Nivell de formació rebuda vers utilitat i repercussió al món professional 
21. Creus que la formació rebuda a la universitat ha resultat útil? 

Sí, tot i que no he trobat feina
M’agradaria anar a viure on està la meva feina

H. Formació continuada
22. Has estudiat durant aquest any?      

Sí, n’he cursat Sí, n’estic cursant No
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En cas de resposta afirmativa, assenyalar els més rellevants per ordre de relle-
vància:

23. Estàs informat dels cursos que ofereix la URV?   Sí, n’estic     No

Si la resposta és afirmativa, quina és la via d’informació?

 Correu
 A la pàgina web de la universitat
 Anuncis a la premsa
 Amics, familiars que encara estudien 
 A a feina ens donen informació

24. Tens previst fer nous cursos?  Sí      No

Tipus (Codi 1)
Descripció 

(simplificda)
Durada

(per tipus 4, 5, i 6)
Centre Motius (codi 2)

Utilitat: de gens 
(1) a molta (7)

Menys de 100 h
100-200 h
Més de 200 h

Mateixa univ.
Una altra univ.
Univ. a distància
Altres centres

Menys de 100 h
100-200 h
Més de 200 h

Mateixa univ.
Una altra univ.
Univ. a distància
Altres centres

Menys de 100 h
100-200 h
Més de 200 h

Mateixa univ.
Una altra univ.
Univ. a distància
Altres centres

Codi 1: Tipus d’estudis
1. Homologats (diplomatura, llicen-

ciatura, enginyeria, arquitectura)
2. Títols propis de la Universitat
3. Doctorat
4. Màsters
5. Postgraus  
6. Altres

Codi 2: Motius
1. Ampliar oportunitats/ventall llocs

de treball.
2. Preparació per a llocs amb  requi-

sits específics (prevenció riscos labo-
rals, restauració artística...)

3. Necessitats de la feina
 4. Altres

1  2    3

4    5    6

1  2    3

4    5    6

1  2    3

4    5    6

1  2    3

4    5    6

7

1  2    3

4    5    6

7

1  2    3

4    5    6

7

1      2

3       4

1      2

3       4

1      2

3       4

Capítol VIII. Annexos



108

La inserció laboral dels titulats a la URV

I. Perspectives dels mercat laboral
25. Com veus les sortides professionals dels teus estudis? 

És fàcil aconseguir feina
Hi ha molta feina però els estudis universitaris no són suficients per
aconseguir una bona feina
Hi ha sortida laboral però elt ipus de contracte és molt precari
Hi ha poca demanda laboral dels meus estudis
Les sortides laborals són nul·les

26. En el futur creus que hi haurà més demanda dels teus estudis?
Sí, però cal millorar la formació donada per la universitat
No, penso que no hi hauran canvis

27. Valora de l’1 al 7 (de menys a més) la reputació de la universitat en el 
món laboral

1 2  3 4  5   6  7   
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