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Aquesta és la cinquena edició d’aquest estudi d’inserció laboral. Des de l’any 2001, les universitats 
catalanes analitzen, amb una periodicitat triennal, la inserció laboral de les persones graduades 
tres anys abans.  
 
Hi participa tot el sistema universitari català, públic i privat: 

− El sistema públic representa el 68% de la població, i  
− El privat (inclosos centres adscrits) el 32% restant.  

 
L’estudi analitza la inserció laboral de 17.337 persones titulades, d’un total de 31.279 que es van 
graduar el curs 2009-2010, xifra que representa un percentatge del 55% i un error mostral del 
0,51%.  
 
És un dels estudis amb més representativitat sobre la qualitat de la inserció laboral de la població 
graduada a Europa. 
 
Concretament, a la UOC, s’ha analitzat la inserció laboral de 1.293 persones titulades d’un total de 
3.274 que es van graduar el curs 2009-2010, xifra que representa un percentatge de resposta del 
39% i un error mostral global del 2%. 
 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Informe Sistema Universitari Català  

http://www.aqu.cat/estudis/graus/2014.html�
http://www.aqu.cat/estudis/graus/2014.html�


L’estudi té QUATRE OBJECTIUS PRINCIPALS:  
 

1. Oferir indicadors que puguin ser útils per al disseny de les titulacions existents tot 
apropant-les a la realitat professional dels seus graduats i graduades.  

2. Posar a disposició de les universitats indicadors que puguin orientar l’oferta de noves 
titulacions.  

3. Facilitar informació als serveis d’orientació de la carrera professional a les universitats  

4. I, finalment, informar a la societat sobre el grau en què les persones amb educació 
superior universitària s’insereixen i en quines condicions.  

 

Per donar resposta a aquests objectius és necessari que la mostra sigui representativa per 
titulació i universitat. Això fa que l’estudi hagi esdevingut, al nostre país, el de més 
representativitat sobre la qualitat de la inserció laboral de la població titulada. 
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-NIVELL D’ESTUDIS PREVIS A LA TITULACIÓ- 

1. ESTUDIS CURSATS PRÈVIAMENT A LA TITULACIÓ 
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0 10 20 30 40 50 

Diplomatura o Enginyeria Tècnica 

Llicenciatura o Enginyeria Superior 

Estudis universitaris inacabats de la mateixa titulació 

Selectivitat (PAU) 

Formació professional 

COU/Batxillerat exp sense PAAU 

Estudis universitaris inacabats d'una altra titulació 

Prova > 25 anys 

P3. Nivell d’estudis amb que veu accedir a la titulació: 
Resposta simple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 
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2. CARACTERÍSTIQUES ÀMBIT LABORAL 

SUC: Sistema Universitari Català 

Població graduada UOC Curs 2009-2010 

91,8% 

6,1% 

2,1% 

Treballo 

No treballo però he treballat 
després dels estudis 

No he treballat mai 

SUC: 85% 

P1. Treballeu actualment? 
Resposta simple 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 
 



Van treballar durant la carrera? 
-TREBALL DURANT LA CARRERA - 

La feina que van treballar durant 
la carrera és l’actual? 

-FEINA ACTUAL- 

P.4.- Veu treballar durant la carrera? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o que SI han treballat 
anteriorment  1.266 
 

57,2   

32,9   

3,8   

3,6   

2,5   

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

Si, estudi i treball a temps complet 
relacionat amb els estudis de la UOC 

Si, estudi i treball a temps complet no 
relacionat amb els estudis de la UOC 

Si, estudi i treball a temps parcial no 
relacionat amb els estudis de la UOC 

Si, estudi i treball a temps parcial 
relacionat amb els estudis de la UOC 

Estudis a temps complet o amb alguna 
feina intermitent 

Sí 
64,0% 

No 
36,0% 

P5.- Aquesta és la feina actual? 
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o han 
treballat anteriorment mentre estudiaven  1.234 
 

SUC: 15,4% 

SUC: 5,3% 

SUC: 17,2% 

SUC: 29,6% 

SUC: 32,5% 

SUC: 54% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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A quin any van començar a treballar? 
-INICI FEINA ACTUAL/DARRERA FEINA- 

P.6.- Quin any veu començar a treballar-hi? 
Resposta simple i espontània 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o que SI han treballat anteriorment  1.266 

2010-2013 = 19,9% 
Graduació 2009-2010 

% 
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Per accedir a aquesta feina, us 
demanaven els següents requisits? 

-REQUISITS D’ACCÉS - 

El treball que feu/vareu fer, és propi de 
la vostra formació? 

P.7.- Per accedir a aquesta feina era requisit? 
Resposta múltiple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o que SI han treballat 
anteriorment  1.266 
 

P.8.1.- Les funcions són les pròpies del nivell de titulació 
exigit? Resposta simple 
Base: Enquestats amb titulació específica requerida  583 

Per  accedir a la feina que realitzen/vareu 
realitzar, necessitàveu la titulació universitària? 

Sí 
65,6% 

No 
34,4% 

P.8.2.- Per a la feina que feu/veu fer, creieu que us cal ser un titulat universitari? Resposta simple 
Base: Enquestats sense titulació universitària requerida  683 

14,0   

32,1   

18,4   

35,5   

0 10 20 30 40 

Titulació específica obtinguda a la 
UOC 

Titulació específica obtinguda a 
una altra universitat 

Titulació universitària 

Cap titulació 

Sí 
92,6% 

No 
7,4% SUC: 75% 

64,5% 

SUC: 78% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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-BRANCA DE L’EMPRESA - -FUNCIÓ DESENVOLUPADA A L’EMPRESA- 

P9.- A quina branca d’activitat econòmica pertany l’empresa on 
treballeu/treballàveu? 
Resposta simple i espontània 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  1.266 
 

20,2   

17,6   

16,4   

8,5   

7,4   

6,6   

4,4   

3,1   

0 10 20 30 

Educació, investigació i serveis culturals  

Administració pública, defensa, i Seguretat 
Social 

Serveis a les empreses. Lloguer de béns 

Institucions financeres,  assegurances i 
activitats immobilià 

Sanitat i assistència social 

Tecnologies de comunicació 

Transport i activitats afins 

Comerç i reparacions 

P.10. Quines funcions hi feu/fèieu? Resposta simple i suggerida  
Base: Enquestats que treballen actualment o han treballat anteriorment  1.266 

43,6   

38,6   

18,4   

14,5   

10,3   

5,3   

3,9   

2,3   

0 20 40 60 

Funcions de direcció 

Funcions de tècnic de suport 

Funcions d'ensenyament 

Funcions de comerç i distribució 

Altres funcions qualificades 

Funcions d'assistència mèdica i social 

Funcions d'R+D 

Funcions de disseny 

SUC: 26% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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-NIVELL D’INGRESSOS- 

3,8   

2,7   

5,5   
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14,5   

21,0   

17,1   

11,7   
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Menys de 9.000 € 

Entre 9.000 i 12.000 € 

Entre 12.001 i 15.000 € 

Entre 15.001 i 18.000 € 

Entre 18.001i 24.000 € 

Entre 24.001 i 30.000 € 

Entre 30.001 i 40.000 € 

Entre 40.001 i 50.000 € 

12,0   

42,3   

37,3   

0 20 40 60 

MILEURISTES: Fins a 15.000 euros 

DOSMILEURISTES: De 15.001 a 24.000 
euros 

Més de 24.000 euros 

P15. Quant guanyeu o guanyàveu anualment (brut)?   
Resposta simple i espontània 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat anteriorment  1.266 
 

SUC: 22,0% 

SUC: 40,5% 

SUC: 37,3% 

SUC: Sistema Universitari Català 

Població graduada UOC Curs 2009-2010 



-TIPUS DE CONTRACTE- 

Autònoms  Treballen compte propi o aliè? 

P.11.- Quin tipus de contracte teniu/teníeu? 
Resposta simple i espontània 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  1.266 
 

75,4   

10,2   

13,5   

0,4   

0,4   

0 20 40 60 80 

Fix 

Temporal 

Autònom 

Becaris 

Sense 
contracte 

94,2% 

5,8% 

Compte propi 
Compte d'altre 

P.12.1. En cas AUTÒNOM, treballeu per: 
Resposta simple i espontània  
Base: Autònoms  171 

P.13.- Quina duració té/tenia el contracte? 
Resposta simple 
Base: Enquestats que tenen o han tingut CONTRACTE TEMPORAL que 
han respòs a aquesta pregunta  129 

20,9 

38,8 

39,5 

0,8 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Nc 

Més d'un any 

Entre sis mesos i un any 

Menys de sis mesos 

Duració contracte TEMPORAL 

SUC: 48,3% 

SUC: 35% 

SUC: 11,2% 

SUC: 4,2% 

SUC: 1,2% 

SUC: 9,25% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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Sí 
92,3% 

No 
7,6% 

Nc 
0,1% 

-ÀMBIT DE L’EMPRESA- 

P.14.- L’empresa és d’àmbit: 
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  1.266 

Privat 
63,0% 

Públic 
37,0% 

-TIPUS DE JORNADA LABORAL 
 A TEMPS COMPLERT- 

P.12.- Teniu una jornada laboral a temps complet? 
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment (excepte BECARIS)  1.261 

SUC 
77,7% 

SUC: 58% 

SUC 
22,3% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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Quants treballadors té l’empresa? 
-Nº DE TREBALLADORS- 

P.16.- Quants treballadors té l’empresa? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o que SI han treballat 
anteriorment (excepte BECARIS) 1.266 

20,7 

19,8 

9,9 

9 

6,2 

33,6 

0,7 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Nc 

Més de 500 

Entre 251 i 500 

Entre 101 i 250 

Entre 51 i 100 

Entre 11 i 50 

Menys de 10 

On treballaven? 
-LOCALITAT LABORAL- 

P.17.- On treballeu/treballàveu (província o país)? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o que SI han treballat 
anteriorment  1.266 

51,9   

32,0   

6,0   

5,3   

3,9   

0,5   

0,3   

0 10 20 30 40 50 60 

Barcelona 

Resta de comunitats 
autònomes 

Tarragona 

Girona 

Lleida 

Resta del món 

Europa 

SUC: 67,5% 

SUC: 7,98% 

SUC: 21,3% 

SUC: 3,2% 0,8% 

15,2% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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5,84 

5,30 

4,79 

4,37 

5,66 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

P18. Satisfacció amb el contingut de la feina 

P21. Satisfacció amb la utilitat dels coneixements de la 
formació universitària per la feina 

P20. Satisfacció amb el nivell de retribució 

P19. Satisfacció amb les perspectives de millora i 
promoció 

P22. SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA FEINA 

-NIVELL DE SATISFACCIÓ DE LA FEINA ACTUAL 

Valoreu de l´1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen ACTUALMENT (excepte BECARIS I SENSE CONTRACTE)  1.187 

3. VALORACIÓ DE LA FEINA ACTUAL 
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8,10 

7,50 

6,60 

6,50 

7,80 
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P18. Satisfacció amb el contingut de la feina 

P21. Satisfacció amb la utilitat dels 
coneixements de la formació universitària 

per la feina 

P20. Satisfacció amb el nivell de retribució 

P19. Satisfacció amb les perspectives de 
millora i promoció 

P22. SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA FEINA 

-NIVELL DE SATISFACCIÓ DE LA FEINA ACTUAL- 

Valoreu de l´1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció  
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen ACTUALMENT (excepte BECARIS I SENSE CONTRACTE)  1.187 

SUC= 7,80 

SUC= 5,93 

SUC= 5,90 

SUC= 6,08 

SUC= 7,60 

Escala 0-10 
(x-1)*10/6 

 

SUC: Sistema Universitari Català 
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3,90 

3,75 

3,69 

3,45 

3,21 

3,17 

4,59 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

P25. Canviar de responsabilitat 

P23. Oportunitats per accedir al món laboral 

P24. Donar estabilitat laboral 

P28. Millorar la retribució econòmica 

P27. Poder treballar per compte propi 

P26. Canviar d'empresa 

P29. MILLORAR PROFESSIONALMENT EN GENERAL 

-IMPACTE DELS ESTUDIS OBTINGUTS A LA UOC- 

Valoreu de l´1 (gens) al 7 (molt) en quin grau ha contribuït la titulació obtinguda a la UOC 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o SÍ han treballat  1.266 
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5,68 

5,65 

5,30 

5,26 

5,18 

5,16 

4,99 

4,95 

4,78 

4,73 

4,69 

4,43 

3,89 

3,80 

3,56 

4,71 

5,53 

5,11 

5,16 

5,32 

5,42 

5,29 

5,36 

4,91 

5,23 

4,26 

4,94 

4,65 

4,90 

4,09 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

P30. Nivell Formació teòrica 

P58. Nivell Ús i aplicació de les TIC 

P56. Habilitats de documentació 

P50. Nivell Pensament crític 

P36. Nivell Comunicació escrita 

P52. Nivell Informàtica 

P42. Nivell Gestió 

P44. Nivell Resolució de problemes 

P48. Nivell Creativitat 

P46. Nivell Presa decisions 

P32. Nivell Formació pràctica 

P38. Nivell Treball en equip 

P40. Nivell Lideratge 

P34. Nivell Expressió oral 

P54. Nivell Idiomes 

Nivell de formació rebut 
a la UOC 

Adeqüació al lloc de 
treball 

-VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA A LA UOC I L’ADEQUACIÓ AL LLOC DE TREBALL- 

Què opineu de la formació que vau rebre a la UOC, en la titulació. Puntueu de l’1 (molt baix) al 7 (molt bo) 
el nivell de formació rebut a la universitat / la utilitat per a la feina: 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o SÍ han treballat  1.266 

4. FORMACIÓ REBUDA A LA UOC 
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5,70 

4,80 
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4,30 
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P30. Nivell Formació teòrica 

P58. Nivell Ús i aplicació de les TIC 

P56. Habilitats de documentació 

P50. Nivell Pensament crític 

P36. Nivell Comunicació escrita 

P52. Nivell Informàtica 

P42. Nivell Gestió 

P44. Nivell Resolució de problemes 

P48. Nivell Creativitat 

P46. Nivell Presa decisions 

P32. Nivell Formació pràctica 

P38. Nivell Treball en equip 

P40. Nivell Lideratge 

P34. Nivell Expressió oral 

P54. Nivell Idiomes 

Nivell de formació 
rebut a la UOC 
Adeqüació al lloc de 
treball 

-VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA A LA UOC I L’ADEQUACIÓ AL LLOC DE TREBALL- 

Què opineu de la formació que vau rebre a la UOC, en la titulació. Puntueu de l’1 (molt baix) al 7 (molt bo) 
el nivell de formació rebut a la universitat / la utilitat per a la feina:  
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o SÍ han treballat  1.266 

SUC 
6,77/ 5,77 

Escala 0-10. (x-1)*10/6 

6,00/6,90 

6,24/7,25 

6,09/7,32 

5,38/7,46 

6,08/8,02 

5,08/6,61 

5,45/7,82 

5,59/5,51 

6,76/7,75 

4,50/6,53 

5,56/7,39 

2,96/6,07 

5,09/7,20 

SUC: Sistema Universitari Català 
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¿Si poguéssiu tornar enrere...triaríeu la mateixa 
CARRERA un altra vegada? 

¿Si poguéssiu tornar enrere...triaríeu la mateixa 
UNIVERSITAT un altra vegada? 

Sí 
81,8% 

No 
17,7% 

Ns/Nc 
0,5% 

Sí 
94,1% 

No 
5,5% 

Ns/Nc 
0,4% 

P.60. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa carrera? 
Resposta simple  
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

P.61. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa universitat? 
Resposta simple  
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

5. NIVELL DE SATISFACCIÓ DE LA 
CARRERA I DE LA UNIVERSITAT 

SUC:72% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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¿Heu continuat o continueu estudiant des de que 
heu finalitzat els estudis? 

¿Ho heu fet a la mateixa universitat? 

P.63. Ho heu fet a la mateixa universitat? 
Resposta simple  
Base: Continuen estudiant 787 

No 
66,7% 

Sí 
33,3% 39,1 

28,4 

16,2 

9,5 

5,6 
1,2 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 
Sí, un doctorat 

Sí, altres 

Sí, una llicenciatura 

Si, cursos especialitzats 

Sí, un postgrau o un màster 

No 

P. 62. Des de que heu acabat els estudis, heu continuat o continueu estudiant? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  193 

6. FORMACIÓ CONTINUADA 

SUC= 4% 

SUC= 5% 

SUC= 11% 

SUC= 15% 

SUC= 40% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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PARTICIPACIÓ PROGRAMA DE MOBILITAT 
INTERUNIVERSITÀRIA 

P.64. Durant els teus estudis a la UOC heu participat en un 
programa de mobilitat interuniversitària? 
Resposta simple 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

FACILITACIÓ DE LA MOBILITAT A LA UOC 
¿Raons personals o professionals? 

P.65. Durant els teus estudis, la UOC t’ha facilitat la mobilitat per raons 
personals professionals? 
Resposta simple  i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

0% 

100% 

Sí, a través de l'Intercampus No 

93,7 

2,3 
1,9 

1,8 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ns/Nc 

La meva feina requereix 
disponibilitat per mourle'm 

He pogut continuar estudiant, 
malgrat de forma temporal he 
estat a l'estranger 

He pogut estudiar a la UOC 
malgrat treballo o resideixo a 
l'estranger 

No ho he necessitat 

7. MOBILITAT A ALA UOC 

SUC= 39% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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-PRINCIPALS MOTIUS- 

P.66.- Per quins motius va decidir estudiar..... (màxim 3 respostes) 
Resposta múltiple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

57,5   

39,8   

30,9   

25,0   

16,2   

14,1   

13,5   

10,8   

8,4   

4,4   

0 20 40 60 80 

Volia ampliar coneixements 

Volia millorar professionalment 

Tenia una diplomatura i colia un llicenciatura 

Per hobbie, perquè m'agrada estudiar 

Volia tenir un títol 

Ja havia començat a estudiar aquesta titulació i ho va deixar 

Altres motius 

Necessitava un títol per la meva feina 

Volia canviar de sector de professió 

Tenia temps lliure i necessitava fer quelcom 

8. MOTIUS PER ESTUDIAR TITULACIÓ A LA UOC 

Població graduada UOC 2009-2010 



-ESTAT CIVIL- 

P.67.- Estat civil 
Resposta simple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra 1.293 

-Nº DE PERSONES RESIDENTS A 
LA SEVES LLARS- 

P.68.- Quantes persones en total viuen a la seva 
llar? (incloent-se vostè) 
Resposta simple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

-Nº DE FILLS- 

P.69.- Quants fills té? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

9. ESTAT CIVIL I UNITAT FAMILIAR 
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47,8 

10,2 

14,0 

13,8 

12,5 

1,7 
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Els dos tenen estudis superiors 

Un dels dos té estudis superiors 

Els dos tenen estudis mitjans 

Un dels dos té estudis mitjans 

Els dos estudis primaris/sense estudis 

-NIVELL D’ESTUDIS PARES- 

P.72.- Quin és el nivell d’estudis més elevat dels seus pares? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

10. ESTAT DELS PARES 
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La seva feina requereix nivell universitari? 

P.73.1/ P.74.1.- És una feina que requereixi nivell universitari? 
Resposta simple 
Base: Pares que treballen per compte propi  438 
Base: Mares que treballen per compte propi  191 

P.73.2/P.74.2.- Quin nivell? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Pares que treballen per compte aliè  806 
Base: Mares que treballen per compte aliè  497 

Quin nivell? 

-OCUPACIÓ ACTUAL O PASSADA DEL 
PARE I LA MARE- 

P.73/P.74.- Pel que fa a l’ocupació actual o passada del 
seu pare i de la seva mare; treballaven per: 
Resposta simple 
Base: Totalitat de la mostra  1.293 

33,9 

62,3 

0,3 

3,5 

14,8 

38,4 

36,7 

10,1 

0 20 40 60 80 

Compte propi 

Compte aliè 

No ha treballat mai 

Ns/Nc 

PARES 

MARES 

80,4 

18,7 

0,9 

85,9 

13,6 

0,5 

0 20 40 60 80 100 

Sí 

No 

Ns/Nc 
PARES 
MARES 

14,4 
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Direcció / gestió 
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Un 36,7% de les mares no han treballat 
mai, en front un 0,3% dels pares 
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Quant temps fa que cerqueu feina? 

P.78. Quant de temps fa que cerqueu feina? 
Resposta simple 
Base: No treballen actualment i estan cercant feina  58 

P.76.- En cas que NO, per quins motius? 
Resposta simple 
Base: No treballen actualment i no cerquen feina  48 

Per què NO? -MOTIUS-  

En l’actualitat esteu cercant feina? 
-RECERCA ACTUAL DE FEINA- 

P.75.- Actualment 
esteu cercant feina? 
Resposta simple 
Base: No treballen 
actualment  106 

54,7% 

45,3% 

SÍ 

NO 

27,1   

20,8   

16,7   

2,1   

33,3   

0 10 20 30 40 

Jubilat 

Continua estudiant / es prepara per 
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Per maternitat / motius familiars 

Excedència 

Altres 

11. ATUR 

Teniu expectatives de cercar feina més 
endavant?  

51,4
% 

48,6
% 

Sí 
No 

P.77.- Teniu expectatives de cercar 
feina més endavant?  
Resposta simple 
Base: No treballen actualment i no 
cerquen feina  35 
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Inactius: 4,3% 
Aturats: 4,5% 
Inactius: 3,7% 

SUC: Sistema Universitari Català 
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-GRAU D'IMPORTÀNCIA EN RELACIÓ A LES DIFICULTATS PER TROBAR FEINA- 

Valoreu de l’1 (gens important) al 7 (molt important) la importància de cadascun dels elements següents pel que fa a les vostres dificultats per 
trobar feina: 
Resposta simple i suggerida 
Base: No treballen actualment i estan cercant feina  58 

3,59 

3,31 

3,22 

2,68 

2,48 

2,29 

2,12 

1,86 

1,76 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

P82. Tenir una feina que m'agradi 

P85. Manca d'idiomes 

P84. Tenir un nivell retributiu adequat 

P81. Manca de pràctica professional 

P87. Manca d'altres coneixements 

P83. Manca de coneixements del mercat laboral 

P86. Manca de coneixements d'informàtica 

P80. Activitats personals que impedeixen treballar (seguir 
estudiant, família...) 

P79. Mancances en la formació universitària rebuda 
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-GRAU D'IMPORTÀNCIA EN RELACIÓ A LES DIFICULTATS PER TROBAR FEINA- 

Valoreu de l’1 (gens important) al 7 (molt important) la importància de cadascun dels elements següents pel que fa a les vostres dificultats per 
trobar feina: 
Resposta simple i suggerida 
Base: No treballen actualment i estan cercant feina  58 
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P79. Mancances en la formació universitària rebuda 

SUC: 3,39 
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SUC: 2,70 

SUC: 2,46 
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Escala 0-10 
(x-1)*10/6 

SUC: Sistema Universitari Català 
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-NOMBRE DE FEINES REBUTJADES- 

P.88.- Des que us veu graduar, quantes feines heu rebutjat per considerar-les poc adequades? 
Resposta simple i espontània 
Base: No treballen actualment i estan cercant feina  58 
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Situació laboral 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
El Sistema Universitari Català segueix sent un motor d'ocupabilitat diferencial atès que: 
8 de cada 10 persones treballa tres anys després d'haver acabat els estudis i l'atur afecta a 1 de 
cada 10 persones. A més, redueixen el temps a trobar feina (en menys de 3 mesos el 77% dels 
graduats en antics cicles ja estaven ocupats). I segons les dades de l'enquesta de població activa 
(EPA), la taxa d'ocupació de les persones amb estudis superiors pràcticament duplica la de les 
persones amb estudis primaris.  
No obstant, en l'estudi 2014 comença a fer-se evident l'impacte de la crisi: hi ha una pèrdua de 10 
punts percentuals en la taxa d'ocupació respecte les dades de l'any 2011. 
 
Context UOC: 
Més de 9 de cada 10 persones treballa a temps complert (92%) i l’atur afecta a menys del 5% de la 
població enquestada. No obstant les taxes d’ocupació respecte a l’any 2008 han disminuït 6 punts 
(2008->98%, 2014->92%). 

OCUPACIÓ CONCLUSIONS 



Àmbit públic o privat 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
8 de cada 10 persones treballen a l'àmbit privat. La contractació en l'àmbit públic ha patit una 
davallada d'11 punts respecte de l'any 2011 (10 punts percentuals en el darrer trienni), com a 
conseqüència de la constricció del sector públic. La proporció d'ocupació pública és inferior a la de 
l'edició de 2005.  7 de cada 10 persones treballen a temps complet.  Respecte de l'any 2011, 
aquesta taxa ha baixat 10 punts percentuals. L'àmbit de Salut, tot i tenir una major taxa d'ocupació 
és, juntament amb Humanitats, el que presenta més jornades a temps parcial. 
 
Context UOC: 
El 63% de la població graduada a la UOC treballa en l’àmbit privat. Aquest percentatge és més 
elevat entre el col·lectiu que no tenia una titulació prèvia a l’hora d’accedir a la UOC (74%) que no 
pas entre les persones que ja tenien una titulació prèvia (58%). Aquest perfil diferencial entre qui 
accedeix amb titulacions prèvies (estudiants “professionals”) i la resta pot ser atribuït al fet que 
l’àmbit públic possibilita compaginar més bé estudis i feina, o al fet que l’àmbit públic compensa 
més clarament que el privat l’adquisició d’una altra titulació (té més valor de retorn), si bé aquest 
valor s’ha estancat des del 2010 a conseqüència de les restriccions pressupostàries a l’àmbit públic, 
fet que explicaria la baixada que s’ha comentat anteriorment en els indicadors d’impacte. 

OCUPACIÓ CONCLUSIONS 



Estabilitat en el treball 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
La davallada de la contractació fixa és de 10 punts percentuals respecte 2011: 5 de cada 10 
persones tenen un contracte fix i 3 de cada 10 temporal. La situació contractual és més estable 
per a les persones que treballen a temps complet (58% de contractes fixos i 29% de temporals) i 
més inestable si treballen a temps parcial (30% a 57%). 
 
Context UOC: 
El 75% de les persones enquestades tenen un contracte fix, i només el 10% té un contracte 
temporal. L’estabilitat laboral baixa 8 punts percentuals en relació amb l’estudi de fa tres anys. El 
92% de les persones graduades treballen a temps complet. Aquesta dada s’ha mantingut estable 
en les tres edicions de l’estudi.  
 

Qualitat de l’OCUPACIÓ CONCLUSIONS 



Guanys anuals 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
4 de cada 10 persones ocupades a temps complet guanyen més de 2.000 euros mensuals. Només 
2 de cada 10 guanyen menys de 1.000 euros. La mitjana de guanys bruts és de 1.863€/mes. El 
fenomen mileurista està associat a jornades a temps parcial: 8 de cada 10 persones que treballen a 
temps parcial són mileuristes. S'observa també una disminució dels ingressos dels graduats: els 
graduats mileuristes incrementen en 10 punts percentuals; per contra baixen en 8 punts 
percentuals els dosmileuristes i en 2 punts percentuals els més de dosmileuristes. 
 
Context UOC: 
Del conjunt de persones ocupades a temps complet, el 69% guanya més de 24.000 euros bruts 
anuals, el 23% entre 15 i 24.000, i el 8% menys de 15.000 euros anuals bruts. 
A l’igual que en el context del SUC, tot i l’increment de l’IPC que no s’ha corregit a les dades, 
s’observa el 2014 un decrement dels ingressos. 
 

Qualitat de l’OCUPACIÓ CONCLUSIONS 



Adequació de les feines a la titulació universitària 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
En aquesta edició 2014, es pot veure com la crisi ha afectat a l'adequació feina-titulació: la màxima 
adequació ha baixat 8 punts percentuals en solament tres anys. Malgrat això, 7 de cada 10 
persones ocupades se'ls va exigir una titulació universitària i 8 de cada 10 fan funcions de nivell 
universitari. Humanitats, Socials i Experimentals són les àrees que més reducció de l'adequació 
han experimentat (10, 9 i 8 punts percentuals, respectivament). 
 
Context UOC: 
El 79% de les persones graduades desenvolupen funcions universitàries, percentatge que oscil·la 
entre el 85% per a qui ja tenia una titulació universitària prèvia i el 64% per a qui la de la UOC és la 
primera titulació. 
El 14% de la població graduada desenvolupa les funcions específiques pròpies de la titulació 
obtinguda a la UOC. Aquest percentatge oscil·la entre el 22% per a qui la titulació universitària de 
la UOC és la primera i el 10% per a qui ja tenia titulació prèvia. 
Respecte de l’estudi del 2008, la proporció de persones que fa funcions de nivell universitari ha 
disminuït 9 punts percentuals (del 87% al 78%).  

Qualitat de l’OCUPACIÓ CONCLUSIONS 



Satisfacció amb la feina actual 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
La satisfacció amb la feina actual presenta pocs canvis respecte a l'estudi anterior: les persones 
graduades la valoren amb un notable (7,6 en una escala del 0 al 10). 
Dels diferents aspectes de la feina, en destaquen com a més satisfactori el contingut de la feina, i 
com a menys satisfactori, el nivell retributiu. 
 
Context UOC: 
Pel que fa la satisfacció amb la feina, les persones graduades valoren amb notable alt (7.7 en una 
escala del 0 al 10) tant la satisfacció amb el contingut de la feina, com la satisfacció general amb la 
feina.  
L’aspecte menys valorat és la satisfacció amb les perspectives de millora i promoció.  
Pel que fa a l’evolució de la satisfacció, es detecta una davallada tant pel que fa a la satisfacció del 
nivell de retribució, com, en especial, la satisfacció amb les perspectives de millora i promoció.  
 

Qualitat de l’OCUPACIÓ CONCLUSIONS 



Temps per trobar la primera feina 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
5 de cada 10 persones tenien feina abans d'acabar els estudis; 8 de cada 10 estaven inserides tres 
mesos després de finalitzar els estudis (3 punts percentuals menys que en l'enquesta a anterior); i 
1 de cada 10 van trigar més d'un any a trobar la primera feina. 
D'altra banda, s'ha incrementat el temps que fa que les persones a l'atur busquen feina: un 30% fa 
més d'un any que cerquen feina (un 16% en fa més de dos) respecte el 13% de l'any 2011. 
 
Via d'inserció 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
La principal via d'inserció continua sent els contactes personals (39%). Aquesta via ha repuntat de 
nou com a via més eficient a l'hora d'aconseguir la primer feina després que en edicions anteriors 
havia anat de baixa. Internet, amb un 16%, segueix ocupant la segona posició i incrementen les 
pràctiques durant els estudis (12%) situant-se com a tercera via. 
 

El procés de trobar feina  CONCLUSIONS 



Combinació d'estudis i feina 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
La compaginació d'estudis i feina continua sent predominant i tendint a l'alça: ho fan el 67% de 
les persones graduades. Ara bé, s'ha incrementat la proporció dels qui treballen a temps parcial i 
ha baixat els qui ho fan a temps complet. 
El 67% de les persones graduades que van treballar durant els dos darrers anys de la carrera ja ho 
van fer en feines relacionades amb els estudis. Aquesta sembla que és l'estratègia més adequada 
per tenir una feina posterior més qualificada. A Humanitats és on té més impacte l'estratègia 
adoptada durant els estudis i, per contra, a Ciències de la Salut i a Ciències Experimentals no és tan 
rellevant si es treballa en feines relacionades o no o bé només est treballa. 
 

El procés de trobar feina  CONCLUSIONS 



Formació rebuda i utilitat per al desenvolupament de la feina (I) 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
S'observa un increment en la valoració del nivell de formació rebut en totes les competències. Tret 
de lideratge i idiomes, totes les competències aproven. I, a nivell general, al 2014 s'ha reduït el 
dèficit en les competències transversals. Cal destacar que ha millorat la valoració del nivell de 
formació en informàtica, que en aquesta edició aprova. 
 
Les competències amb un major dèficit són: 
Idiomes, Presa de decisions, Informàtica, Lideratge, Solució de problemes 
 
Les cinc competències valorades com a més útils per desenvolupar la feina actual són: 
Solució de problemes, Presa de decisions, Treball en equip, Capacitat de gestió, Expressió oral 
 
Context UOC: 
Les persones graduades valoren més positivament el nivell de formació teòrica rebut (valoració de 
7,79 en una escala del 0 al 10) que no pas el nivell de formació pràctica (6,14).  Per àrees, aquesta 
tendència continua sent la mateixa excepte en Enginyeria i Arquitectura, on la valoració de la 
formació pràctica gairebé iguala la de la formació teòrica rebuda.  
 
 
 

Satisfacció amb la formació CONCLUSIONS 



Formació rebuda i utilitat per al desenvolupament de la feina (II) 
 
Context UOC: 
Les competències que s’han assolit amb un nivell més alt són la formació teòrica, el nivell i ús 
d’aplicació de les TIC, la documentació i el pensament crític (les quatre valorades amb un 
notable). Per contra, no arriben al suficient els idiomes, l’expressió oral i el lideratge.  
 
Pel que fa a la utilitat de les competències, les competències més útils són les relacionades amb les 
TIC, solució de problemes i expressió escrita. Per contra, els idiomes i la formació pràctica són els 
aspectes formatius que es consideren menys útils.  
 
Les competències que presenten un major dèficit són, per odre: l’expressió oral i el lideratge. Per 
contra , hi ha un lleuger increment de les competències en formació teòrica.  
 
 
 
 

CONCLUSIONS Satisfacció amb la formació 



Satisfacció amb els estudis (I) 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
El 72% de les persones graduades tornarien a triar els mateixos estudis si haguessin de començar 
de nou. Aquest percentatge oscil·la entre el 69% a Ciències Experimentals i a Enginyeria i 
Arquitectura i el 84% de Ciències de la Salut. Cal remarcar que la intenció de repetir la carrera a 
Humanitats és més elevada que a Ciències Socials, Ciències Experimentals i Enginyeria i 
Arquitectura, tot i les dades objectivament més negatives d'inserció laboral. Respecte de l'estudi del 
2011, el percentatge de persones que tornarien a triar els mateixos estudis ha disminuït un punt 
percentual. 
 
Context UOC: 
El 82% de les persones graduades tornarien a triar el mateixos estudis. El percentatge oscil·la entre 
el 86,43% d’Humanitats i el 81.56% de Ciències Socials. La dada augmenta en 10 punts percentuals 
en comparació a la resta del Sistema Universitari Català i en relació a l’estudi del 2011 (81%). 
 
El 94% dels graduats tornarien a repetir els estudis a la mateixa universitat mantenint així les 
dades de les edicions anteriors (2008->95%, 2011->95%) 
 
 
 

CONCLUSIONS Satisfacció amb la formació 



Satisfacció amb els estudis (II) 
 
Context UOC: 
Les persones graduades valoren que els estudis els han ajudat a millorar professionalment en 
general (6 en una escala d’1 a 10). Ara bé, pels graduats de 2010 s’ha vist poc traduït en 
oportunitats concretes (per exemple, de canviar d’empresa, o de treball per compte propi).  
 
En aquest sentit, els graduats de la UOC experimenten també l’impacte de la crisi econòmica 
veient reduïdes, respecte de promocions anteriors, les oportunitats de millora de la carrera 
professional, ja sigui pel que fa l’estabilitat, canvi de responsabilitat a la feina, etc. 
 
 
 

CONCLUSIONS Satisfacció amb la formació 



 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
Tres quartes parts de l'estudiantat ha continuat millorant la seva formació després de graduar-se. 
La majoria de les persones graduades que continuen estudiant opten per cursar un màster (40%) o 
bé per fer cursos especialitzats (15%); l'11% fan una llicenciatura, el 4% un doctorat i, finalment, el 
6% un altre tipus de formació. 
Des de l'any 2008 s'observa un increment molt rellevant de la proporció de persones que 
continuen els seus estudis cursant un màster (del 26% al 2008 fins l'actual 40%). 
 
Context UOC: 
El 60% de la població graduada al 2009/10 han continuat estudiant, concretament el 28% un 
postgrau o màster i el 15% cursos especialitzats i només un 33% ho han fet a la UOC. 
 
 
 

Continuació dels estudis CONCLUSIONS 



 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
El 2014 la disminució de la taxa d'ocupació afecta subàrees diferents. Arquitectura ja no perd més 
punts d'ocupació respecte el 2011, sinó que ho fa la subàrea d'Enginyeria Civil, amb titulacions que 
estan molt vinculades a l'obra pública. Belles Arts baixa considerablement l'ocupació, però no puja 
de manera igual l'atur (només puja 2 punts percentuals), sinó que bàsicament s'incrementa la 
inactivitat (en 10 punts percentuals). Una disminució en la taxa d'ocupació no implica 
automàticament un augment en la taxa d'atur. 
 
Igualment, les titulacions que han perdut més ocupació en aquests darrers tres anys són les 
d'Humanitats, Mestres, Biologia i Natura, i Psicologia i Pedagogia, totes titulacions vinculades al 
camp de l'educació, que ha patit una reducció important d'oferta de places en l'àmbit públic. 
 
Hi ha un grup de titulacions que no han perdut ocupació: Economia i ADE, Informació i 
Comunicació, Arquitectura, i Física i Matemàtiques. I, finalment, un grup que n'ha guanyat: 
Nàutica, Aviació, i Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments. 
 
 
 

Inserció laboral i subàrees CONCLUSIONS 



Situació laboral per gènere 
 
Context SUC (Sistema Universitari Català): 
Per primera vegada, la taxa d'ocupació masculina és lleugerament superior a la femenina i, en 
conseqüència, la taxa d'atur femení és de 2,71 punts percentuals superior al masculí, però aquesta 
diferència no és estadísticament significativa. La taxa d'inactivitat és igual per als homes que per a 
les dones. El comportament diferent entre homes i dones es pot explicar pel fet que homes i dones 
es distribueixen de manera diferent per àrees i per l'impacte que ha tingut la crisi en el període 
2010-2014 sobre les titulacions més vinculades al sector públic. Així, mentre que l'any 2011 la crisi 
econòmica afectava titulacions concretes de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura (molt 
masculinitzada), l'any 2014 l'impacte es troba en titulacions molt feminitzades, com ara Mestres o 
Diplomats Sanitaris. 
 
Tanmateix, les dades de les estadístiques oficials mostren com més nivell educatiu, menys 
diferències de gènere tant pel que fa a les taxes d'activitat com a les d'ocupació (OCDE, 2013). 
Com es pot observar per a la població espanyola de 25 a 44 anys, el diferencial en la taxa 
d'ocupació i d'inactivitat entre homes i dones és més gran com més baix és el nivell educatiu. 
 
 
 

Inserció laboral i gènere CONCLUSIONS 



Any de realització: 2014 
 
Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVic, UIC, UAO CEU i 24 
centres adscrits. 
 
Població de referència i mostra: La població de referència ha estat de 31.279 persones graduades 
(promoció 2010 excepte en el cas de medicina que, per la trajectòria més llarga d'inserció que 
presenten, van ser les persones titulades de la promoció 2007) i la mostra assolida ha estat de 
17.337, xifra que representa un percentatge del 55% i un error mostral del 0,51%. 
 
Enquesta [pdf] 
 
 
 

Característiques tècniques 

http://www.aqu.cat/doc/doc_32761701_1.pdf�
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