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Què és l’enquesta d’inserció laboral?

 Estudi de tot el sistema universitari de Catalunya

 Enquesta als alumnes que fa tres anys que van acabar els estudis 
universitaris, feta els mesos de gener-abril de 2017.

 S’ha fet regularment el 2001, el 2005, el 2008, el 2011, el 2014 i ara, el 
2017, on han participat totes les universitats catalanes –públiques i 
privades– i 31 centres adscrits.

 L’enquesta es finança amb les aportacions dels consells socials de les 
universitats públiques, de les universitats privades i d’AQU Catalunya.



3

Com ha evolucionat?

Promoció 

de titulats
1997-1998
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Població i mostra titulats

UNIVERSITATS PÚBLIQUES Població Mostra Resposta Error mostral
Universitat de Barcelona 7.724 4.018 52,0% 1,09%

Universitat Autònoma de Barcelona 4.998 2.852 56,6% 1,23%

Universitat Politècnica de Catalunya 3.262 1.744 53,5% 1,63%

Universitat Pompeu Fabra 1.763 821 46,5% 2,55%

Universitat de Girona 1.870 924 47,4% 2,34%

Universitat de Lleida 1.285 796 61,9% 2,19%

Universitat Rovira i Virgili 2.181 1.012 46,4% 2,30%

Total 23.083 12.167 52,4% 0,62%

UNIVERSITATS PRIVADES
Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya

943 506 53,7% 3,03%

Universitat Ramon Llull 2.497 1.263 50,6% 1,98%

Universitat Internacional de Catalunya 660 222 33,6% 5,47%

Universitat Abat Oliba CEU 207 91 44,0% 7,87%

Total 4.307 2.082 48,3% 1,58%

Centres adscrits (tant a universitats públiques 
com privades)

2.872 1.314 47,5% 2,03%

TOTAL UNIVERSITATS PRESENCIALS 30.262 15.563 51,4% 0,56%

Universitat Oberta de Catalunya 3.568 1.895 53,1% 1,57 %

TOTAL GRAUS 33.830 17.458 51,6% 0,53%

* Les dades que presenten a continuació estan ponderades segons el mostreig estratificat per ensenyament
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L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA A  ESPANYA
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Ocupació, atur i inactivitat per nivell educatiu. Espanya.

Dades de l’Enquesta de Població Activa (Espanya), població 25-44 anys, 1r trimestre 2017

Tenir estudis superiors millora les probabilitats d’estar ocupat
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Ocupació, atur i inactivitat per nivell educatiu. Espanya.

Dades de l’Enquesta de Població Activa (Espanya), població 25-44 anys, 1r trimestre

La taxa d’ocupació es recupera per a tots els nivell educatius respecte del 

2014, però en nivells més baixos als nivells pre-crisi

48,9

40,9

48,2

62,462,3

68,4

61,9
65,3

76,5
73,5

81,9

76,8
79,9

85,5
83,0

2017TI2014TI2011TI2008TI2005TI

Fins Educació primària Educació secundària obligatòria i postobligatòria

Educació superior (CFGS +  Uni + Doctorat )

33 pp

36 pp

23 pp
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L’ENQUESTA SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL ALS 3 ANYS 
DE LA GRADUACIÓ
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Com són els graduats de la UOC?
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Com són els graduats de la UOC?
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18,2%

35,6%

53,1%

23,5%
26,6%

49,9%

De 27 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 65 anys

UOC U. Presencials

La UOC té un clar valor social en el perfil dels seus graduats

• La UOC destaca en la major proporció de graduats amb famílies amb estudis primaris, especialment en la 
franja de 30 a 34 anys, fent una aportació evident a les oportunitats d’ascensor social. 

• També destaca l’edat mitjana i la major compaginació laboral durant els estudis dels seus graduats, esdevenint
clau per a la formació continuada al llarg de la vida. 

• Atreure perfils menys representats al sistema universitari és un valor per a la democratitizació d’aquest i la seva
dimensió social (widening participation). 
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Ocupació

Qualitat de 
l’ocupació

Formació

GRADUATS UNIVERSITARIS 
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L’ocupació dels graduats universitaris

9 de cada 10 

estan treballant

• Només s’observa un 
3,6% d’atur entre els 
graduats a la UOC.

• Entre 2014 i 2017 
pràcticament no hi 
ha increment de 
l’ocupació, després
de la reducció de 
l’ocupació amb la 
crisi económica. 

• Tot i que si que 
s’observa un 
increment amb més
intensitat per salut i 
humanitats. 2008 2011 2014 2017 Var. 2017-08 Var. 2017-14

Humanitats 100% 92,7% 85,7% 88,5% -11,50% +2,80%

Ciències Socials 97,8% 93,2% 93,4% 92,5% -5,30% -0,90%

Ciències de la Salut -- 91,7% 87,2% 90,8% -- +3,60%

Enginyeries 98,2% 97,0% 96,7% 96,7% -1,50% 0,00%

Total 98,0% 93,8% 92,6% 92,8% -5,20% +0,20%

Evolució de l’ocupació dels titulats de la UOC

98,0%
93,8% 92,6% 92,8%

0,7%
4,2% 4,1% 3,6%

2008 2011 2014 2017

Ocupat/da Aturat/da Inactiu/iva
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Treballen al sector públic o privat? 

L’ocupació en el sector 

públic s’estanca

• 7 de cada 10 treballen al sector 
privat.

• El nivell d’ocupació pública 
actual (32%) és més baix que 
el del context pre-crisi (37%).

Es recupera l’ocupació 

pública en salut i 

socials

• Els dos àmbits més vinculats al 
sector públic.

• En canvi, disminueix en 
d’altres vinculats a les 
humanitats i l’àmbit tècnic. 

Diferència en punts percentuals de la contractació pública entre el 2017 i 2014 segons àmbit

37,4%
34,9%

31,7% 32,6%

62,6%
65,1%

68,3% 67,4%

2008 2011 2014 2017

Públic Privat

-5,7%

-4,7%

2,3%

12,0%

Eng. i Arquitectura

Humanitats

Socials

Salut
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De què treballen?

La majoria tenen feines 

d’alta qualificació

• Gairebé la meitat treballa a 
branques relacionades amb els 
serveis públics.

• 6 de cada 10 tenen alguna 
responsabilitat en el lloc de treball.

18,5% 22,0%

78,1% 77,8%

2014 2017

Ocupacions amb nivell de competències alt

Ocupacions amb nivell de competènices mitjà

Ocupacions amb nivell de competències baix

Branca d’activitat econòmica (>5%)

Educació, cultura i recerca

Adm. Pública

Serveis al 
consumidor

Instit. Financeres, 
asseg., immobil

Indústria

Tecnologies de 
comunicació

Sa
n

it
at
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On treballen?

Treballar a l’estranger és 

una opció minoritària

• El 1,7% dels graduats treballen a 
l’estranger. Tot i ser un 
percentatge baix, ha augmentat 
gradualment des de 2011 (en 1 
pp). 

• Per a les universitat presencials el 
percentatge de graduats treballant 
a l’estranger és del 3,6%.

• Europa és la principal destinació 
per treballar (hi treballa el 76% 
dels que emigren), seguida 
d’Amèrica (l’11%).

Catalunya; 68,3%

Resta de 
comunitats 
autònomes; 

30,0%

Europa; 1,4%

Resta del món; 
0,3%
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Quin impacte ha tingut la titulació UOC a la feina?

La titulació UOC té un impacte en la 

millora professional

• En canvi, l’impacte en la retribució econòmica o en 
assumir responsabilitat obtenen una puntuació 
menor. 

• D’entre els tres majors impactes per 2017, tots han 
disminuït la seva puntuació en comparació a 2008. 

6,1
6,4

4,8

5,6

7,5

6,7
6,2

6,6

5,9 5,9

4,8

5,6

2008 2011 2014 2017

Aconseguir oportunitats per accedir al món laboral

Millorar professionalment

Donar estabilitat laboral



17

Ocupació

Qualitat de 
l’ocupació

Formació

GRADUATS UNIVERSITARIS 
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Quines funcions exerceixen a la feina? 

8 de cada 10 exerceixen funcions universitàries 

• 7 d’aquests fan funcions específiques vinculades a la titulació 
concreta (obtinguda a la UOC o anteriors). És en l’àmbit d’enginyeria 
on s’identifica una major proporció de funcions específiques (78%). 

• Només un 18% ha requerit la titulació específica obtinguda a la UOC 
par accedir a la feina. 

78,1%
63,6%

70,6%65,9%

9,4%

9,3%

13,3%16,3%

12,5%
27,1%

16,1%17,8%

Eng. i ArquitecturaSalutSocialsHumanitats

Funcions específiques de la titulació Funcions universitàries

Funcions no universitàries

Titulació 
específica 

UOC; 17,9%

Altres 
titulacions 

específiques; 
29,6%

Calia només 
ser titulat 

universitari ; 
13,9%

No calia 
titulació 

universitaria; 
38,6%
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Quines funcions exerceixen a la feina? 

El total d’ocupats que fan funcions universitàries es recupera

• Després d’una tendència negativa des de 2008, els resultats de l’edició de 2017 mostraven una 
recuperació de 7pp en el percentatge d’ocupats que feien funcions universitàries, específiques o no.

Evolució de graduats exercint funcions universitàries (específiques o no)

86,3%
84,2%

80,4%
83,6%

2008 2011 2014 2017



20

Quin tipus de contracte tenen? 

Augmenta la 

temporalitat entre 

els titulats de la 

UOC

• El percentatge de 
contractes indefinits ha 
disminuït un 10% des de 
2008 (8pp de descens).

Indefinit Temporal Autònom Becaris
No 

contracte

Humanitats 70,5% 10,9% 17,1% 0,8% 0,8%

Socials 71,9% 13,7% 13,4% 0,8% 0,3%

Salut 48,1% 31,0% 20,2% -- 0,8%

Enginyeries 85,7% 6,1% 8,2% -- --

TOTAL GRAUS 72,6% 13,3% 13,2% 0,6% 0,3%

Evolució del tipus de contracte 

Tipus de contracte per àrees disciplinàries

Els contractes indefinits, 

més presents entre els 

titulats d’enginyeries

• Els contractes indefinits tenen un 
major pes en l’àmbit tècnic i 
ciències socials (86 i 72% 
respectivament) que en la resta.

• El 13% dels graduats recents són 
autònoms, destacant l’àmbit 
d’humanitats amb el 20%

80,3%
84,3%

75,6%
72,6%

10,5%
6,2%

13,6% 13,3%

8,8% 9,2% 9,9%
13,2%

2008 2011 2014 2017

Indefinit Autònom Temporal
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Quina és la seva jornada laboral? 

Evolució dels graduats amb jornada laboral a temps complet

La contractació a temps 

complet s’ha mantingut 

estable

• Els graduats de la UOC, al ser un 
perfil principalment adult, 
contribueix a aquesta tendència. 

La jornada a temps complet 

varia per àmbit

• Pràcticament tots els graduats en 
enginyeries treballen a temps complet

• Per contra, 8 de cada 10 de salut ho 
fan a temps complet

92,8% 93,4% 93,1% 92,1%

2008 2011 2014 2017

98,1%

91,5%

89,5%

82,0%

Eng. i Arquitectura

Socials

Humanitats

Salut
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Quin és el seu sou? 

Evolució dels graduats treballant a temps complet segons el seus ingressos

Els ocupats amb un 

salari superior a 

2.000 euros han 

disminuït respecte 

2008

• Entre 2011 i 2014 van 
augmentar el mileuristes. 
Per 2017 han disminuït 
fins a nivells de 2008. 

6,4%
3,6%

9,1%
5,8%

15,5%
18,9%

21,9%
24,8%

78,0% 77,5%

69,1% 69,4%

2008 2011 2014 2017

Menys de 1000 € Entre 1000 i 2000 € Més de 2000 €
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Índex de Qualitat Ocupacional (IQO)

Millora la qualitat de 

l’ocupació respecte a 

2014

Evolució de l’IQOIQO per àrees disciplinàries

IQO = f[(C + R + A) * S] *100
C: tipus de contracte; R: retribució; A: adequació; S: satisfacció

L’índex de qualitat ocupacional 

més elevat es troba a enginyeries.

72,4 72,7

70,6
72,0

2008 2011 2014 2017
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Estan satisfets amb la seva feina?

Els graduats estan 

satisfets amb la 

seva feina... 

• La satisfacció general 
amb la seva feina és de 
7,8 i destaca l’elevada 
satisfacció amb el 
contingut de la feina (8,1).

• La satisfacció més baixa
és amb les perspectives
de millora laboral (6,3)

...especialment els 

que fan funcions de 

nivell universitari

• De forma més intensa la 
satisfacció respecte la 
utilitat dels coneixements

Satisfacció amb la feina (escala de 0 a 10)

Increment de la satisfacció amb la feina segons si fan funcions de nivell universitari (escala de 0 a 10)

8,1

7,8

7,0

6,7

6,3

Satisfacció amb el contingut de la feina

Satisfacció general amb la feina on treballes

Satisfacció amb la utilitat dels coneixements

Satisfacció amb el nivell de retribució

Satisfacció amb les perspectives de millora

3,2

1,9

1,9

1,9

1,2

Satisfacció amb la utilitat dels coneixements

Satisfacció amb el contingut de la feina

Satisfacció amb les perspectives de millora

Satisfacció general amb la feina on treballes

Satisfacció amb el nivell de retribució
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Ocupació

Qualitat de 
l’ocupació

Formació

GRADUATS UNIVERSITARIS
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Valoració de la formació rebuda i la seva utilitat a la feina

La majoria de les 

competències 

són puntuades 

per sobre del 6

• Destaca per sobre del 

7: el nivell de formació 

en expressió escrita, 

TIC i formació teòrica.

• Idiomes, lideratge i 

expressió oral obtenen 

una puntuació al 

voltant del 5. 

• Les competències més 

útils són TIC, expressió 

escrita i informàtica. 

Valoració del nivell de formació rebuda (tots els graduats) i utilitat per a la feina (només dels 
qui desenvolupen funcions de nivell universitari) al 2017 (escala de 0 a 10) 

4,8
5,0

5,4

5,9 6,0
6,2 6,2

6,5 6,6 6,7 6,8 6,8
7,0

7,3
7,7

5,6

6,1
6,5

6,7
6,5

7,1

6,4

7,1
7,3

6,8

7,3
7,1

7,4
7,5

6,7

Formació Utilitat



-1,14

-1,13

-0,88

-0,86

-0,81

-0,72

-0,60

-0,52

-0,52

-0,33

-0,30

-0,18

-0,18

-0,07

0,99

Expressió oral

Lideratge

Presa de decisions

Treball en equip

Idiomes

Solució de problemes

Gestió

Informàtica

Creativitat

Expressió escrita

Pensament crític

Formació pràctica

Ús i aplicació TIC

Habilitats de documentació

Formació teòrica
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On està el dèficit de la formació?

Diferència entre el nivell de competències i la seva utilitat 

Les competències més 

ben valorades a la 

feina, tenen un dèficit 

baix

• El major marge de millora el 

trobem en les competències en 

lideratge i expressió oral. 

• S’observa un balanç positiu per 

a la formació teòrica.

• El dèficit de la formació, en 

general, és menor que a les 

universitats presencials (on fins 

a 6 competències estan per 

sobre del 1). 
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Ha millorat la formació?

Evolució del nivell de competències (escala de 0 a 10)

La formació en competències valorades com a més útils ha 
disminuït la seva puntuació

• Expressió oral, on trobem més marge de millora, ha augmentat el seu nivell de formació.

7,4 7,5
7,8 7,7

6,5 6,4 6,2 6,2

2008 2011 2014 2017

Formació teòrica Formació pràctica

5,1 5,2
4,9

5,4

5,9
5,6 5,7 5,9

2008 2011 2014 2017

Expressió oral Treball en equip

6,7 6,7 6,7
6,6

6,2
6,1

6,3

6,0

7,1

6,9

7,1

6,8

2008 2011 2014 2017

Solució de problemes Creativitat Pensament crític

7,8 7,6 7,8
7,3

4,1 4,1
4,4 4,8

7,4 7,2
6,8 6,8

2008 2011 2014 2017

Ús i aplicació TIC Idiomes Informàtica
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Repetirien la carrera? 

% de graduats que repetirien la carrera per àmbit disciplinari al 2014 i 2017

2014 2017
Diferència 2017-2014 

en pp

Humanitats 86,7% 90,8% 4,1

Ciències Socials 81,4% 78,4% -3,0

Ciències de la Salut 91,1% 86,9% -4,2

Enginyeries 83,3% 81,6% -1,8

8 de cada 10 tornarien 

a repetir la carrera 

• Aquest % ha disminuït respecte 

a 2014 en tots els àmbits 

excepte en humanitats

• L’àmbit disciplinari amb un 

major percentatge d’intenció de 

repetir la carrera és humanitats

• La intenció de repetir la carrera 

a la UOC és major respecte les 

universitats presencials (70%).
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Repetirien la carrera? 

Existeix una variabilitat important en la intenció de repetir la carrera en cada àmbit

• Per exemple, la intenció de repetir la carrera a enginyeries oscil·la entre el 74% d’enginyeria telemàtica i el 

83% en enginyeria informàtica. La major dispersió es troba en socials, del 70% que repetirien els estudis en 

ciències empresarials al 88% de dret. 

Percentatges màxims i mínims de graduats que repetirien la carrera dins de cada àrea disciplinària

90%

78% 82%
81%

70%
74%

93%

88% 87%

83%

Humanitats Socials Salut Enginyeries

Mitjana de l'àrea % mínim dins l'àrea % màxim dins l'àrea

Llengua i literatura 
catalana

Psicologia

Ciències empresarials
Enginyeria telemàtica

Estudis de l’Àsia Oriental
Dret

Enginyeria Informàtica
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Repetirien la universitat? 

% de graduats que repetirien la universitat per àrea disciplinària al 2014 i 2017

2014 2017
Diferència 2017-2014 

en pp

Humanitats 95,6% 90,8% -4,8

Ciències Socials 94,7% 92,3% -2,4

Ciències de la Salut 91,1% 87,7% -3,4

Enginyeries 95,1% 90,3% -4,8

9 de cada 10 

tornarien a repetir 

la universitat

• Tot i això, s’ha reduït la 

proporció en comparació a 

2014 (del 94% al 91%). 
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Continuació dels estudis

La meitat dels 

graduats continuen 

estudiant després 

de graduar-se

• Aquesta proporció, no obstant, 

ha disminuït des de 2008. 

• Un 30% ho fa en estudis 

superiors al grau (màster o 

doctorat). El 40% dels quals ho 

fan a la mateixa universitat (per 

a les universitats presencials 

és el 30%). 

• En l’àmbit de salut és on major 

proporció de graduats 

continuen els estudis a un 

nivell universitari superior. 

Evolució del % de graduats segons continuació dels estudis

Continuació dels estudis segons àrees disciplinàries al 2017 

24,5%

35,7%
39,4%

42,0%

22,1%

15,2%
11,7%

5,9%

27,9%
25,5%

27,9%
30,3%

25,5%
23,6%

21,1% 21,8%

2008 2011 2014 2017

No Sí, una llicenciatura o grau

Sí, postgrau, màster o doctorat Sí, altres

42,7% 43,7%

26,8%
41,3%

34,7% 27,2%
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Principals conclusions

1. El perfil de graduat és diferent: el 50% té estudis universitaris previs, el 
90% treballa durant els estudis, i l’edat mitjana és de 40 anys

2. L’ocupació es recupera, si bé les condicions laborals s’estanquen a 
excepció de les enginyeries

3. Major ocupació, estabilitat i salaris que els titulats de les universitats 
presencials.

4. L’adequació del grau a l’ocupació augmenta: més nombre de graduats 
realitzant funcions que els són pròpies

5. Treballar a l’estranger segueix sent una opció minoritària 

6. La formació de les competències més útils al mercat de treball ha 
disminuït la seva puntuació. Els idiomes continuen sent una assignatura 
pendent

7. Es detecta una lleugera disminució dels que repetirien els estudis i la 
universitat, similar a la de les universitats presencials

8. Augmenta la continuació dels estudis a un nivell universitari superior. El 
40% ho segueix fent a la UOC. Per a les universitats presencials és el 30% 

Graus UOC
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ACCÉS A LES DADES



 Accés des del portal EUC dades:

 Portal multi idioma
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Accés a les dades

http://estudis.aqu.cat/dades/

http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici


 Descàrrega de dades en múltiples formats

 Inclou dades de totes les edicions de l’enquesta (Graus, 
Màsters i Doctorats)

 Comparativa dades entre diferents centres
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Accés a les dades
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