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1. RESUM EXECUTIU
El present document mostra els resultats de l’estudi d’inserció laboral de les persones
graduades a la Fundació Universitària del Bages (FUB) el curs 2015-2016. Ha estat elaborat per
la Direcció de Recerca i Innovació i la Unitat de Qualitat de la FUB en base a la informació
recollida durant el mes d’abril i maig de 2019.
L’estructura de l’informe és la següent:
El primer capítol és el present resum executiu. En el segon capítol es detalla la metodologia
de recollida i explotació de les dades. En el tercer capítol es detallen les principals
característiques de la població enquestada. En el quart capítol es mostren els principals
resultats per al conjunt de la FUB, amb la comparativa per estudis i amb determinades
variables agregades a nivell global. En el cinquè capítol es mostra l’evolució dels darrers anys,
comparant els resultats del present estudi amb els resultats de les quatre edicions anteriors.
En el sisè capítol es mostren gràfics seleccionats per a cada estudi, que permeten tenir una
visió detallada del resultats per a cada titulació. Finalment, es presenta l’índex de les taules i
les gràfiques de l’estudi per a facilitar-ne la lectura i, en qualitat d’annex, es mostra la plantilla
de l’enquesta que es va administrar així com un compendi les taules amb tota la informació
recopilada.
En relació als resultats que es presenten, les principals conclusions a destacar són les següents:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Han contestat el 75,3% dels enquestats.
Titulacions escollides majoritàriament per dones.
Mitjana general de la nota de l'expedient = 7
Actualment treballen entre el 91% i el 100% dels graduats.
Treballen en el què han estudiat entre el 76.6% i el 100% dels graduats.
Els mitjans per trobar feina es refereixen sobretot a contactes personals.
En general predomina la jornada a temps complet i els contractes de més de sis
mesos.
Hi predomina el sector privat.
Satisfets amb la feina actual.
La valoració de la formació rebuda és molt bona, especialment la formació pràctica.
El 82% dels graduats tornarien a triar la mateixa carrera, i el 82%, la mateixa
Universitat.
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2. METODOLOGIA

2.1.

Recol·lecció i gestió de dades

Les dades en les quals es basa l’informe es van recollir durant el mesos d’abril i maig de 2019.
L’enquesta, que és pràcticament la mateixa que es va administrar a les dues edicions anterior,
i que a la vegada està inspirada en l’Enquesta d'inserció laboral 2014 de l’Agència per a la
Qualitat Universitària, consta de 44 preguntes agrupades en vuit blocs: 1) situació laboral, 2)
característiques de la feina1, 3) valoració de la satisfacció amb la feina, 4) valoració de la
formació rebuda, 5) formació continuada, 6) mobilitat, 7) estatus socioeconòmic familiar i 8)
les característiques de la seva recerca de feina.
Part de la informació descriptiva de la persona graduada (procedència dels estudiants, nota
mitjana de l’expedient, any de naixement) s’ha pres de les bases de dades de la FUB.
La població són les 291 persones graduades dels graus d’Educació Infantil, Empresa,
Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia i Podologia el curs 2015-2016 a la Fundació Universitària
del Bages. Per l’estudi s’han exclòs els podòlegs procedents d’Itàlia, per tenir un perfil tant
d’accés al Grau com de finalització d’estudis marcadament diferent a la resta de graduats. Per
tal d’aconseguir una mostra àmplia i representativa, s’han realitzat trucades telefòniques
durant el mes d’abril i maig de 2019 a tota la població, des de les nou del matí fins a les vuit
de la tarda amb franges de matí, migdia i vespre. A les persones que no s’ha aconseguit
contactar mitjançant aquest patró de trucades per franges, se’ls ha enviat el qüestionari per
correu electrònic. Les persones enquestades han estat 219, el 75,3% de la població.
Les dades s’han recol·lectat amb el programa REDCap i s'han gestionat amb STATA 15.0.

2.2.

Anàlisi Estadística

Per a l'anàlisi descriptiva hem utilitzat estadístics resum: freqüències i percentatges per a les
variables categòriques. L'anàlisi gràfica ha consistit en diagrames de barres i box-plots.

1

Les persones que en el moment de realitzar l’enquesta no estaven treballant (resposta “Ara no” del Gràfic 6),
podien contestar les preguntes dels blocs 2, 3 i 4 en relació a la feina anterior.
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3. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ ENQUESTADA

En la Taula 1 i 2 i els Gràfics 1 i 2 es mostren els detalls de la població i la mostra de l’enquesta:
Taula 1 Mostra obtinguda de la
població per titulació
TITULACIÓ POBLACIÓ MOSTRA

Gràfic 1 Percentatge de resposta per
titulació

%
%
MOST/POB MOST/219

Ed. Infantil
Empresa
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Podologia

67
23
72
94
19
16

51
15
50
80
11
12

76.1
65.2
69.4
85.1
57.9
75.0

23.3
6.8
22.8
36.5
5.0
5.5

Total

291

219

75.3

100

D’una mostra de 291 graduats, han contestat 219, el que representa un 75.3% del total. Rang
65.2% (Podologia), 85.1% (Infermeria).
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Taula 2 Distribució de la mostra per titulacions
Titulació

Freq.

Percent

Cum.

EDUCACIÓ INFANTIL
FISIOTERAPIA
GESTIÓ EMPRESES
INFERMERIA
LOGOPÈDIA
PODOLOGIA

67
72
23
94
19
16

23.02
24.74
7.90
32.30
6.53
5.50

23.02
47.77
55.67
87.97
94.50
100.00

Total

291

100.00

Gràfic 2 Freqüència de mostra obtinguda de cada titulació

A la Taula 2 veiem que de la mostra de 269 graduats, 67 (un 23% del total) corresponen a
Educació Infantil, 72 (un 24,7%) a Fisioteràpia, 23 (un 7,9%) a Gestió d’Empreses, 94 (un 32,3%)
a Infermeria, 19 (un 6,5%) a Logopèdia i 16 (un 5.5%) a Podologia.
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Gràfic 3 Distribució de la mostra per sexe i titulació

Hi ha més dones graduades que homes. En determinades titulacions, com Educació Infantil,
Infermeria i Logopèdia el nombre de dones graduades és, de manera destacada, més elevat
que el d’homes.
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Gràfic 4. Mitjana de l'expedient acadèmic. Per titulació

La mitjana general de nota d’expedient és 7, essent la d’Infermeria la més elevada
(7,5) i la d’Educació Infantil i Fisioteràpia la més baixa (6,6).
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Gràfic 5 Edat en acabar la carrera. Per titulació

L’edat mitjana en acabar la carrera oscil·la entre els 24,6 anys de Fisioteràpia els
27,9 de Podologia.
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4. RESULTATS GENERALS DE LA FUB. IDEES MÉS IMPORTANTS.

4.1.

Situació Laboral

Gràfic 6 Situació laboral actual. Per titulació.

Totes les titulacions tenen una inserció laboral dels graduats superior al 90%, essent
Logopèdia, Podologia i Gestió d’Empreses les tres titulacions amb una inserció del 100%.
En les respostes de l’enquesta d’enguany no hi ha ningú que no hagi treballat mai, els que
especifiquen “ara no” han tingut feina prèviament malgrat ara no treballin.
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4.2.

Característiques de la feina

Gràfic 7 Treballen en la titulació escollida (adequació de la formació a la feina). Per titulació.

L’adequació de la formació al lloc de treball, és a dir, si les persones graduades treballen en
feines relacionades directament amb la seva formació, és superior al 75% per als graduats de
totes les titulacions. En Podologia aquest valor és del 100%.

10

Gràfic 8 Temps en trobar la primera feina. Per titulació.

El 58,3% dels graduats en Podologia i el 51,3% dels graduats en Infermeria tenen feina abans
d’acabar la carrera. El 38,8% d’Infermeria i el 26% d’Educació Infantil tarden menys d’un mes
en trobar la primera feina, metre que el 42,9% de Gestió d’Empresas i el 36,4% de Logopèdia
tarden entre un i tres mesos.
Els graduats d’Educació Infantil són els que presenten un procés d’inserció més lent, on el 12%
dels graduats tarden més d’un any en trobar la primera feina.
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Gràfic 9 Any d’incorporació a la primera feina. Per titulació.

El Gràfic 9 mostra l’any d’incorporació a la primera feina, essent per la majoria de casos l’any
2015.
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Gràfic 10 Branca d'activitat econòmica de l'empresa. Per titulació.

Majoritàriament, la branca d'activitat econòmica de la feina coincideix amb l'àmbit de carrera
estudiada:
•
•
•
•

El 88,2% dels graduats en Educació Infantil, treballen en la branca d’Educació
El 92% de Fisioteràpia, el 95% Infermeria i el 100% de Podologia treballen en la branca
d’Activitats sanitàries.
Logopèdia es reparteix entre Activitats sanitàries (72,7%), Educació (27,3%).
Empresa té el 88,2% dels graduats treballant en la branca activitats
jurídiques/comptabilitat.
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Gràfic 11 Tipologia de contracte. Per titulació.

El 92% dels graduats en Podologia són autònoms, mentre que entre els graduats d’Infermeria
i Educació Infantil tenen més prevalença els contractes temporals. Gestió d’Empreses és el
que presenta majoria de contractes de treball de caràcter fix.
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Gràfic 12 Tipologia de jornada laboral. Per titulació.

El 93.3% dels graduats en Gestió d’Empreses treballen a temps complet, mentre que a
Podologia aquest percentatge és del 83.3% i a Infermeria del 61.3%. Logopèdia (juntament
amb Fisioteràpia) són els que tenen un percentatge més baix de contractacions a temps
complet.
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Gràfic 13 Durada del contracte. Per titulació.

Dels graduats que tenen un contracte temporal, el 100% de Gestió d’Empreses , el 32.6%
d'Infermeria i el 66.7% de Logopèdia tenen una durada de més d’un any.
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Gràfic 14 Àmbit de l'empresa en la que treballen. Per titulació.

La majoria de graduats treballen en l’àmbit privat. Destaca Educació Infantil (31.4%) i
Infermeria (40%) com les dues titulacions amb més graduats treballant al sector públic, no
obstant, la majoria de graduats d’aquetes titulacions també treballen en l'àmbit privat.
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Gràfic 15 Distribució d’ingressos mensuals2. Per titulació

Titulació

Guanys mensuals
<=1000€ 1001-1600

>1600€

Total

EDUCACIÓ INFANTIL

15
31.25

25
52.08

8
16.67

48
100.00

FISIOTERAPIA

15
30.61

23
46.94

11
22.45

49
100.00

GESTIÓ EMPRESES

2
15.38

8
61.54

3
23.08

13
100.00

INFERMERIA

2
2.67

28
37.33

45
60.00

75
100.00

LOGOPÈDIA

2
18.18

7
63.64

2
18.18

11
100.00

PODOLOGIA

2
18.18

1
9.09

8
72.73

11
100.00

Total

38
18.36

92
44.44

77
37.20

207
100.00

Podologia es la titulació que té graduats amb els guanys mensuals més elevats, essent
superiors als 1.600€ mensuals per al 72% de les persones graduades.
Així mateix, més del 50% dels graduats d’Educació Infantil i el 61% de Gestió d’Empreses tenen
uns ingressos mensuals d’entre 1.001€ i 1.600€ mensuals.

2

* Resposta a la pregunta “Quant guanyes o guanyaves mensualment en total (net)? (si teniu més d’una feina, responeu
respecte la suma total de la remuneració de totes les feines)”. Els que tenen una sola feina es la resposta a la pregunta
“Quant guanyes o guanyaves mensualment en total ? (responent sobre la feina principal).
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4.3.

Formació contínua

Gràfic 16 Formació després de la graduació. Per titulació.

En totes les titulacions hi ha una elevada continuïtat en els estudis. Destaca l’elevat
percentatge de graduats que realitzen estudis de postgrau o màster, que és del 81.8% per a
Logopèdia, 73.3% per a Gestió d’Empreses, 63.8% Infermeria, 58.3% Podologia, i 52% a
Fisioteràpia.
No obstant això, no hi ha cap graduat que hagi seguit amb estudis de doctorat.
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4.4.

Mobilitat

Gràfic 17 Graduats amb experiència de mobilitat (tant nacional com internacional). Per
titulació.

En termes generals hi ha poca mobilitat entre els graduats, essent la més elevada la
mobilitat per motius laborals de Gestió d’Empreses (26,7%).
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Gràfic 18 Dels que han tingut mobilitat, quina ha estat internacional. Per titulació.

Del 81.8% dels titulats d’Educació Infantil i dels 66.7% dels graduats de Podologia que han
tingut alguna experiència de mobilitat, aquesta ha estat internacional. Per als titulats de
Logopèdia, la mobilitat ha estat sempre a nivell estatal.

21

Gràfic 19 Disposició a mobilitat internacional. Per titulació.

El 81.8% dels graduats d’Educació Infantil, el 76.2% d’Infermeria, el 66.7% de Podologia, el
57.1% de Gestió d’Empreses, el 60% de Fisioteràpia i el 33.3% de Logopèdia, anirien a
l’estranger per motius laborals.
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4.5.

Valoració de la satisfacció amb la feina

Gràfic 20 Satisfacció amb la feina actual (agregat)

En general, hi ha una valoració positiva de la feina, tot i que les preguntes relacionades amb
les condicions laborals són les que obtenen una puntuació més baixa.
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4.6.

Valoració de la formació rebuda

Gràfic 21 Valoració de la formació rebuda (agregat)

La formació rebuda obté una valoració molt positiva tant per la seva utilitat per la feina com
pel nivell ofert per la Universitat.
Destaca la millor valoració de la formació pràctica davant de la formació teòrica.
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Gràfic 22 Percentatge de graduats que triarien la mateixa carrera

Gràfic 23 Percentatge de graduats que triarien la mateixa Universitat

Tal i com mostren els gràfics 22 i 23, el 82% dels graduats tornarien a triar la mateixa carrera,
mentre que un 91% triarien la mateixa Universitat per a cursar els estudis.
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4.7.

Característiques principals en cas d’atur

Gràfic 24 Percentatge dels que estan a l'atur i buscant feina actualment. Per sexe.

De les persones que es troben en situació d’atur (respostes “Ara no” del Gràfic 6), un 85,7%
de les dones i un 60% dels homes estan buscant feina.
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Gràfic 25 Quant temps fa que busquen feina. Per sexe.

Dels que estan buscant feina, el 50% de les dones i el 43,3% dels homes, fa més de dos anys
que busquen feina.
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5. EVOLUCIÓ DELS DARRERS ANYS
Taula 3 Evolució de les principals variables de l'estudi (agregat)
VARIABLE

Persones que treballen
Contracte temps indefinit
Contracte temps parcial
Autònoms
Problemes per a trobar feina
Feina i estudis relacionats
Feina i estudis no relacionats
Retribució inferior 1000€
Retribució inferior 1500€

2000-2005 2005-2007 2007-2009 2009-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

96.0
47.3
24.9
23.8
45.1
77.6
11.6
38.4
81.1

96.8
60.0
21.1
21.9
37.0
88.7
6.1
19.6
66.6

88.3
46.0
18.0
23.3
61.0
87.0
7.3
32.8
70.9

84.4
40.5
18.1
23.2
66.0
83.6
8.0
44.1
78.6

92.1
15.2
16.8
20.4
68.5
80.1
9.4
37.2
66.5

95.1
29.3
42.6
25.3
.
84.6
15.4
33.4
59.9

97.0
37.6
39.0
21.3
.
97
3.13
17.1
60

94.5
43.84
40.64
15.53
. *
88
12
21.9**
57.8***

* = no tenim variable en 2013-2014 ni 2014-2015 ni 2015-2016
** = franja <700€ + franja 701-1000€
*** = franja <700€ + franja 701-1000€ + franja 1001-1300€ + 1300–1600€

El percentatge de persones graduades que treballen té un lleuger descens respecte el valor del curs 2014-2015, essent encara unes dades
excel·lents..
Així mateix, els contractes a temps indefinit incrementen i es situen en la principal opció, per sobre els contractes parcials (que també pugen) i dels
autònoms (que assoleixen el valor més baix de la sèrie).
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Gràfic 26 Evolució del nombre de persones que treballen (agregat)

Gràfic 27 Evolució del nombre de contractes a temps indefinit (agregat)

Amb un 94% de persones que treballen el curs 2015-2016, hi ha un lleuger descens respecte
les dades del curs 2014-2015.

No obstant això, de les persones que treballen, el percentatge que ho fa amb un contracte
indefinit segueix amb la tendència positiva.
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Gràfic 28 Evolució del nombre d’autònoms (agregat totes titulacions)

El percentatge d'autònoms segueix decreixent després del pic dels graduats el 2013-2014, i
es situa en el valor més baix de tota la sèrie. Aquest fet es pot deure a l’increment de les
contractacions
Gràfic 29 Evolució del percentatge de persones que treballen per titulació

Per els graduats del curs 2015-2016, destaca l’increment dels titulats en Empresa, que havien
patit un descens el curs anterior. Educació Infantil i Logopèdia incrementen per segon any
consecutiu, mentre que Fisioteràpia i Infermeria mostren un descens. Podologia es manté en
el 100% .
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Gràfic 30 Evolució del percentatge de contractes a temps indefinit per titulació

Tot i que per a la majoria de titulacions incrementen els contracte indefinits, a Logopèdia
tenen un descens significatiu.
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Taula 4 Educació Infantil: evolució de les principals variables
VARIABLE

Persones que treballen
Contracte temps indefinit

2005-2007 2007-2009 2009-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

.
.

.
.

.
.

94.9
34.0

91.1
37.8

95.8
37.5

98
45.1

Educació Infantil té dades d’inserció laboral per a tres cursos acadèmics, essent el percentatge de graduats el curs 2015-2016 que treballen el més elevat de
la sèrie després de tres anys consecutius de creixement. Les contractacions a temps mostres un destacat creixement.
Taula 5 Empresa: evolució de les principals variables
VARIABLE

2005-2007

2007-2009

2009-2011

2012-2013

Persones que treballen
Contracte temps indefinit

95.7
90.4

75.0
62.5

77.1
63.9

93.3
38.5

2013-2014 2014-2015 2015-2016

100.0
52.6

95.7
69.6

100
60

L’ocupació dels graduats d’Empresa mostra una forta davallada durant la crisi econòmica, no obstant, té una ràpida recuperació assolint el 100% d’inserció
per als graduats 2013-2014, que malgrat el lleuger descens el curs 2014-2015, torna a assolir el 100% el curs 2015-2016. Les contractacions a temps indefinit,
malgrat venir d’una tendència de creixement, l’any 2015-2016 retrocedeixen al 60% del total de les persones que treballen
Taula 6 Fisioteràpia: evolució de les principals variables
VARIABLE

2005-2007

2007-2009

2009-2011

2012-2013

Persones que treballen
Contracte temps indefinit

97.9
44.0

92.0
37.5

82.8
31.3

85.3
25.8

2013-2014 2014-2015 2015-2016

97.5
25.6

95.6
35.3

92
46

Fisioteràpia és la titulació que menys afectada es veu per la crisi econòmica en termes d’inserció laboral, malgrat que el percentatge de persones que treballen
es redueixi tant per al curs 2014-2015 com per al 2015-2016. No obstant això, incrementen per segon any consecutiu les contractacions a temps indefinit,
assolint el valor més elevat de la sèrie.
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Taula 7 Infermeria: evolució de les principals variables
VARIABLE

2005-2007

2007-2009

2009-2011

2012-2013

Persones que treballen
Contracte temps indefinit

92.0
86.9

89
60

85.1
38.3

95.5
40.4

2013-2014 2014-2015 2015-2016

92.4
25.0

98.5
33.3

91
46.3

Infermeria mostra una decrement del percentatge d’inserció laboral respecte els valors del curs 2014-2015. No obstant, s’incrementa el percentatge de
persones que tenen un contracte a temps indefinit.
Taula 8 Logopèdia: evolució de les principals variables
VARIABLE

Persones que treballen
Contracte temps indefinit

2005-2007 2007-2009 2009-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015

100
75

80.8
27.2

92.1
31.6

95.0
23.5

95.6
30.4

100
75

2015-2016

100
27.3

Logopèdia es manté, per segon any consecutiu, en un 100% d’inserció laboral. El percentatge de treballadors amb contractes a temps complet, no obstant
això, es redueix significativament.
Taula 9 Podologia: evolució de les principals variables
VARIABLE

Persones que treballen
Contracte temps indefinit

2005-2007 2007-2009 2009-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015

100.0
27.2

87.5
12.6

95.5
12.5

100
25

100
7.7

100
0

2015-2016

100
8.3

Podologia, malgrat el descens els anys de la crisis econòmica, es manté en el 100% d’inserció laboral dels seus graduats per quart any consecutiu. El valor
dels contractats a temps indefinit és baix, ja que la majoria de treballadors són autònoms.
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6. PRINCIPALS RESULTATS PER ESTUDIS
En el present apartat es mostra, per a cada titulació, un compendi de les principals gràfiques
de l’estudi, que ofereixen una lectura resumida però detallada de les particularitats
observades per a cada titulació.
6.1.

Resultats Educació Infantil

De les 67 persones graduades d’Educació Infantil a la FUB el curs 2015-2016, han respost
l’enquesta 51 (76,1%), de les quals 49 són dones i 2 són homes. Aquesta baixa proporció
d’homes s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar els valors d’alguns gràfics distribuïts per
sexe.
Gràfic 31 Educació Infantil: Situació laboral actual. Per sexe.

El 98% de les dones i el 100% dels homes graduats en Educació Infantil el curs 2015-2016
tenen feina actualment.
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Gràfic 32 Educació Infantil: Comparativa entre la nota mitjana de l'expedient i l’adequació
dels estudis a la feina.

La mitjana de l’expedient de les persones que tenen una feina adequada a la formació
rebuda i els que no és, en ambdós casos del 6,9.
Gràfic 33 Educació Infantil: Treballa en la titulació escollida (adequació de la formació a la
feina). Per sexe.

El 77,8% de les dones treballen en la titulació escollida, mentre que en el cas dels homes es el
100%.
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Gràfic 34 Educació Infantil: Percentatge de titulats que van treballar durant els dos últims
anys de la carrera.

No, estud. temps complet/ feina interm.

Sí, estudi i treb. temps parc. rel. est.

Sí, estudi i treb. temps parc. no rel. est.

Sí, est. i treb. temps comp. rel. est.

Sí, estudi i treb. temps comp. no rel. est.

El 25% de dels graduats no han treballat durant els estudis o han tingut una feina intermitent,
mentre que un 72% han compaginat estudis amb treballs a temps parcial (un 35% amb una
feina relacionada amb els estudis i un 29% amb una feina no relacionada).
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Gràfic 35 Educació Infantil: Temps en trobar la primera feina. Per sexe.

El 50% dels homes i el 35,4% de les dones han trobat feina abans d’acabar els estudis, mentre
que un 25% de dones graduades han tardat menys d’un mes en trobar la primera feina.
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Gràfic 36 Educació Infantil: Mitjans utilitzats per trobar feina.

Els mitjans més utilitzats per als graduats d’Educació Infantil per a trobar la primera feina
han sigut els contactes personals (24,6%) i internet (21,7%).
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Gràfic 37 Educació Infantil: Tipologia de contracte. Per sexe.

El 44,9% de les dones i el 50% dels homes tenen contractes temporals.
Gràfic 38 Educació Infantil: Percentatge de graduats que treballen a temps complet. Per sexe.

En termes de jornada laboral, el 51% de les dones i el 50% dels homes treballen a temps
complet.
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Gràfic 39 Educació Infantil: Durada del contracte. Per sexe.

El 53,8% de les dones tenen contractes d’entre sis mesos i un any, mentre que un 15,4% de
les dones i un 100% dels homes tenen contractes de més d’un any de duració.
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Gràfic 40 Educació Infantil: Distribució dels ingressos nets mensuals per la feina principal. Per
sexe.

El 100% dels homes tenen uns ingressos nets mensuals per a la feina principal d’entre 701€ i
1.000€, mentre que el percentatge de dones amb aquests ingressos es del 19,6%. Un 28,3%
de les dones tenen un sou entre 1.101€ i 1.300€.
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Gràfic 41 Educació Infantil: Distribució dels ingressos nets mensuals pel total de les feines
desenvolupades. Per sexe.

Tenint el compte els ingressos pel total de feines, veiem que incrementa lleugerament el
percentatge de dones amb ingressos entre 1.301€ i 1.600€ (26,1%) i entre 1.601€ i 1.900€
(13%).
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Gràfic 42 Educació Infantil. Satisfacció amb la feina actual.

En general, els graduats en Educació Infantil fan una bona valoració de la seva feina, tot i que
el nivell de retribució o l’estabilitat laboral obtenen una puntuació baixa.
Gràfic 43 Educació Infantil: Valoració de la formació rebuda.

Així mateix, la valoració de la formació teòrica i pràctica rebuda també és, de mitjana, elevada.
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Gràfic 44 Educació Infantil: Formació després de la graduació.

El 65% dels graduats en Educació Infantil han realitzat cursos especialitzats després de
finalitzar els estudis, i n 16% han cursat un postgrau o màster.
Gràfic 45 Educació Infantil: Han tingut experiència en mobilitat (tant nacional com
internacional).

Un 78% dels graduats en Educació Infantil no ha tingut cap experiència de mobilitat, mentre
que 12% n’han tingut per estudis i un 8% per feina.
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Gràfic 46 Educació Infantil: Nivell d'estudis més elevat dels pares.

En relació al nivell sociocultural dels pares dels titulats en Educació Infantil, en el 37% dels
casos tenen tots dos estudis mitjans i en el 22% tenen tots dos estudis superiors.
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6.2.

Resultats Empresa

De les 23 persones graduades d’Empresa a la FUB el curs 2015-2016, han respost l’enquesta
15 (65,2%), de les quals 9 són dones i 6 són homes.
Gràfic 47 Empresa: Situació laboral actual. Per sexe

El 100% de les persones graduades en Empresa el curs 2015-2016 tenen feina actualment.
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Gràfic 48 Empresa: Comparativa entre la nota mitjana de l'expedient i l’adequació dels
estudis a la feina.

La mitjana de l’expedient tant de les persones que tenen una feina adequada a la formació
com de les que no és
de 6,9.
Gràfic 49 Empresa: Treballa en la titulació escollida (adequació de la formació a la feina).
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El 75% de les dones i el 83.3% dels homes tenen una feina adequada a la formació rebuda.
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Gràfic 50 Empresa: Percentatge de titulats que van treballar durant els dos últims anys de la
carrera.

No, estud. temps complet/ feina interm.
Sí, estudi i treb. temps comp. no rel. est.

Sí, estudi i treb. temps parc. rel. est.
Sí, est. i treb. temps comp. rel. est.

El 53% dels graduats han estudiat a temps complet o amb feina intermitent durant els dos
últims anys de la carrera, mentre que el 33% han treballat a temps parcial i en una feina
relacionada a la formació d’Empresa.
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Gràfic 51 Empresa: Temps en trobar la primera feina. Per sexe.

Així mateix, el 50% de les dones i el 33,3% dels homes han trobat la primera feina abans
d’acabar la carrera, mentre que el 66,7% dels homes han tardat entre 1 i 3 mesos.
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Gràfic 52 Empresa: Mitjans utilitzats per trobar feina.

El mitjans més utilitzats per trobar feina són els contactes personals (21%) i internet (21%),
seguit dels anuncis de premsa (15,8%).

51

Gràfic 53 Empresa: Tipologia de contracte. Per sexe.

El 55,6% de les dones i el 66,7% dels homes tenen un contracte fix, mentre que un 11,1% de
les dones i un 33,3% dels homes tenen un contracte de tipus temporal. El 33,3% de les dones
són autònomes.
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Gràfic 54 Empresa: Percentatge de graduats que treballen a temps complet. Per sexe.

Així mateix, el 88,9% de les dones i el 100% dels homes graduats d’Empresa el curs 20152016 treballen a temps complet.
Gràfic 55 Empresa: Durada del contracte. Per sexe.

Dels que tenen un contracte temporal, el 100% es de més d’1 any de durada.
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Gràfic 56 Empresa: Distribució dels ingressos nets mensuals per la feina principal. Per sexe.

El 28,6% de les dones i el 50% dels homes tenen uns ingressos nets mensuals per la feina
principal d’entre 1.301€ i 1.600€. Així mateix, per al 28,6% de les dones i el 16,7% dels homes
els ingressos per la feina principal són d’entre 1.001€ i 1.300€. Entre les dones, hi ha un 14,3%
amb uns ingressos inferiors a 700€, mentre que en les franges superiors d’ingressos, hi ha un
16,7% dels homes amb ingressos entre 1.901€ i 2.200€ i un 14,3% de dones amb ingressos
entre 1.601€-1.900€.
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Gràfic 57 Empresa: Distribució dels ingressos nets mensuals pel total de les feines
desenvolupades. Per sexe.

Si es tenen en compte els ingressos nets mensuals de totes les feines desenvolupades, tant els
ingressos de les dones com en els homes hi ha un lleuger increment en les retribucions de la
franges superiors.
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Gràfic 58 Empresa. Satisfacció amb la feina actual.

Els graduats en Empresa tenen una bona valoració de la seva feina, essent l’estabilitat laboral
i les perspectives de millora els factors més ben valorat de mitjana.
Gràfic 59 Empresa: Valoració de la formació rebuda.

Així mateix, la valoració mitjana de la formació, tant teòrica com pràctica, és bona, i tant la
formació pràctica com la teòrica mostra la mateixa puntuació..
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Gràfic 60 Empresa: Formació després de la graduació:

El 73% dels graduats en Empresa han cursat un postgrau o un màster després de la graduació,
mentre que un 6,7% ha realitzat cursos especialitzats i un altre 20% no ha realitzat cap
formació complementària.
Gràfic 61 Empresa: Han tingut experiència en mobilitat (tant nacional com internacional).

El 53% dels titulats en Empresa no han tingut cap experiència de mobilitat, mentre que un
27% n’ha tingut per motius laborals.
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Gràfic 62 Empresa: Nivell d’estudis més elevat dels pares.

En relació al nivell sociocultural dels pares dels titulats en Empresa, destaca que en el 33% dels
casos tenen tots dos estudis superiors, mentre que en el 27% tenen tots dos estudis mitjans.

58

6.3.

Resultats Fisioteràpia

De les 72 persones graduades de Fisioteràpia a la FUB el curs 2015-2016, han respost
l’enquesta 50 (69,4%), de les quals 22 són dones i 28 són homes.
Gràfic 63 Fisioteràpia: Situació laboral actual. Per sexe.

El 90,9% de les dones i el 92,9% dels homes graduats en Fisioteràpia el curs 2015-2016 tenen
feina actualment.
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Gràfic 64 Fisioteràpia: Comparativa entre la nota mitjana de l'expedient i l’adequació dels
estudis a la feina.

La mitjana de l’expedient de les persones que tenen una feina adequada a la formació és de
7,7, mentre que la nota mitjana dels que no treballen en una feina relacionada a la formació,
és de 6,9.
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Gràfic 65 Fisioteràpia: Treballa en la titulació escollida (adequació de la formació a la feina).
Per sexe.

El 100% de les dones i el 85,2% dels homes tenen una feina adequada a la formació rebuda.
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Gràfic 66 Fisioteràpia: Percentatge de titulats que van treballar durant els dos últims anys de
la carrera.

No, estud. temps complet/ feina interm.

Sí, estudi i treb. temps parc. rel. est.

Sí, estudi i treb. temps parc. no rel. est.

Sí, est. i treb. temps comp. rel. est.

Sí, estudi i treb. temps comp. no rel. est.

Així mateix, el 46% dels graduats en Fisioteràpia han estudiat a temps complet o amb feina
intermitent durant els dos últims anys de la carrera, mentre que el 30% han treballat a temps
parcial en una feina no relacionada amb els estudis.
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Gràfic 67 Fisioteràpia: Temps en trobar la primera feina. Per sexe.

El 54,5% de les dones i el 39,3% dels homes troben feina abans d’acabar la carrera mentre que
el 18,2% de les dones i el 17,9% dels homes tarden menys d’un mes.
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Gràfic 68 Fisioteràpia: Mitjans utilitzats per trobar feina.

Els contactes personals són, amb un 40,3%, el principal mitjà utilitzat per trobar feina, seguit
d’internet (20,9%) i les pràctiques d’estudis (12,9%).
Gràfic 69 Fisioteràpia: Tipologia de contracte. Per sexe.

El 50% de les dones i el 42,9% dels homes tenen contractes fixes, mentre que el 27,3% de les
dones i el 32,1% dels homes són treballadors autònoms.
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Gràfic 70 Fisioteràpia: Percentatge de graduats que treballen a temps complert. Per sexe.

El percentatge de titulats que treballen a temps complet és del 40,9% en les dones i del
46,4% en els homes.
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Gràfic 71 Fisioteràpia: Durada del contracte. Per sexe.

Dels titulats amb contracte temporal, el 40% de les dones i el 42,9% dels homes tenen
contractes d’entre 6 mesos i 1 any, mentre que el 40% de les dones i el 28,6% dels homes
tenen contractes de menys de 6 mesos.
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Gràfic 72 Fisioteràpia: Distribució dels ingressos nets mensuals per la feina principal. Per sexe.

Els ingressos nets mensuals per la feina principal són d’entre 701€ i 1.000€ per al 36,4% de les
dones i per al 22,2% dels homes, mentre que per al 27,3% de les dones i el 25,9% dels homes
són d’entre 1.001€ i 1.300€.
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Gràfic 73 Fisioteràpia: Distribució dels ingressos nets mensuals pel total de les feines
desenvolupades. Per sexe.

Si tenim en compte els ingressos nets mensuals pel total de les feines desenvolupades, veiem
que tant en els ingressos de les dones com en els homes hi ha un lleuger increment en les
retribucions de la franges superiors.
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Gràfic 74 Fisioteràpia. Satisfacció amb la feina actual.

En general, els graduats en Fisioteràpia fan una bona valoració de la seva feina, essent el
contingut de la feina el factors més ben valorat.
Gràfic 75 Fisioteràpia: Valoració de la formació rebuda.

Així mateix, la valoració de la formació rebuda també és, de mitjana, elevada, sobretot la
relacionada amb el nivell rebut a la universitat.
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Gràfic 76 Fisioteràpia: Formació després de la graduació:

Un 52% dels graduats en Fisioteràpia han realitzat un postgrau o màster mentre que un 34%
s’han continuat formant amb cursos especialitzats.
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Gràfic 77 Fisioteràpia: Han tingut experiència en mobilitat (tant nacional com internacional).

La mobilitat dels graduats en Fisioteràpia és molt baixa, ja que en un 80% dels casos no hi ha
hagut cap tipus de mobilitat, mentre que un 14% n’ha tingut durant els estudis.
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Gràfic 78 Fisioteràpia: Nivell d’estudis més elevat dels pares.

En relació al nivell sociocultural dels pares dels titulats en Fisioteràpia, destaca que en el 32%
dels casos tots dos tenen estudis superiors, mentre que en un 28% tots dos tenen estudis
mitjans.
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6.4.

Resultats Infermeria

De les 94 persones graduades d’Infermeria a la FUB el curs 2015-2016, han respost l’enquesta
80 (85,1%), de les quals 61 són dones i 19 són homes.
Gràfic 79 Infermeria: Situació laboral actual. Per sexe.

Actualment, el 93,4% de les dones i el 84,2% dels homes graduats en infermeria, tenen feina.
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Gràfic 80 Infermeria: Comparativa entre la nota mitjana de l'expedient i l’adequació dels
estudis a la feina.

La mitjana de l’expedient de les persones graduades en Infermeria és de 7,5. Els graduats que
no tenen una feina relacionada amb els estudis tenen una nota mitjana de 7, mentre que la
nota mitjana es de 7,6 entre els que tenen una feina relacionada amb els estudis.
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Gràfic 81 Infermeria: Treballa en la titulació escollida (adequació de la formació a la feina).

El 93,3% de les dones i el 84,2% dels homes graduats en Infermeria tenen una feina adequada
a la seva formació.

75

Gràfic 82 Infermeria: Percentatge de titulats que van treballar durant els dos últims anys de
la carrera.

No, estud. temps complet/ feina interm.

Sí, estudi i treb. temps parc. rel. est.

Sí, estudi i treb. temps parc. no rel. est.

Sí, est. i treb. temps comp. rel. est.

Sí, estudi i treb. temps comp. no rel. est.

El 34% dels graduats en Infermeria ha treballat a temps parcial en una feina relacionada amb
els estudis els dos últims anys de la carrera, mentre que un 21% ha treballat parcialment en
feines relacionades amb els estudis. Entre els graduats en Infermeria, un 19% s’ha dedicat a
temps complet als estudis o ha tingut feina de manera intermitent.
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Gràfic 83 Infermeria: Temps en trobar la primera feina. Per sexe.

El 49,2% de les dones i el 57,9% dels homes troben la primera feina abans d’acabar la carrera,
mentre que un 39,3% de les dones i un 36,8% dels homes tarden menys d’un mes en trobar la
primera feina.
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Gràfic 84 Infermeria: Mitjans utilitzats per trobar feina.

Els contactes personals (28,9%) i les pràctiques d’estudis (27,78%) són els principals mitjans
per trobar feina.
Gràfic 85 Infermeria: Tipologia de contracte. Per sexe.

Els contractes temporals són predominants en les dones, amb un 55,7% de les graduades
treballant amb aquesta tipologia de contractes, mentre que un 52,6% dels homes tenen
contractes de tipus fix.
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Gràfic 86 Infermeria: Percentatge de graduats que treballen a temps complert. Per sexe.

De la durada de la jornada laboral, el 60,7% de les dones i el 63,2% dels homes treballen a
jornada completa.
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Gràfic 87 Infermeria: Durada del contracte. Per sexe.

Per al 32,4% de les dones i per al 33,3% dels homes els contractes tenen una durada superior
a un any. Així mateix, per al 26,5% de les dones i el 44,4% dels homes, els contractes tenen
una durada d’entre sis mesos i un any.
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Gràfic 88 Infermeria: Distribució dels ingressos nets mensuals per la feina principal. Per sexe.

Els ingressos nets mensuals de la feina principal són, per al 33,9% de les dones i per al 37,5%
dels homes, d’entre 1.601€ i 1.900€, mentre que per al 28,8% de les dones i el 25% dels homes
són d’entre 1.301€ i 1.600€. Destaca que un 6,8% de les dones tenen ingressos entre els
2.201€ i 2.500€ mensuals i un 6,3% dels homes, superiors a 2.500€.
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Gràfic 89 Infermeria: Distribució dels ingressos nets mensuals pel total de les feines
desenvolupades. Per sexe.

Si tenim en compte els ingressos nets mensuals pel total de les feines desenvolupades, veiem
que tant en el cas de les dones con en els homes, incrementa el percentatge de les franges
d’ingressos més elevades.
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Gràfic 90 Infermeria. Satisfacció amb la feina actual.

En general, la valoració de la satisfacció amb la feina és elevada, destacant la valoració del
contingut de la feina. En canvi, l’estabilitat laboral i la conciliació laboral i familiar són els
aspectes amb una valoració més baixa.
Gràfic 91 Infermeria: Valoració de la formació rebuda.

La formació té en general una bona valoració, essent la formació pràctica la més ben valorada.
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Gràfic 92 Infermeria: Formació després de la graduació.

El 64% dels graduats en Infermeria ha cursat un postgrau o un màster després de la graduació,
mentre que un 20% ha realitzat cursos especialitzats.
Gràfic 93 Infermeria: Han tingut experiència en mobilitat (tant nacional com internacional).

La mobilitat dels graduats en fisioteràpia és baixa, ja que en un 74% dels casos no hi ha hagut
cap tipus de mobilitat, mentre que un 13% ha tingut mobilitat durant els estudis.
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Gràfic 94 Infermeria: Nivell d'estudis més elevat dels pares.

En relació al nivell sociocultural dels pares dels titulats en Infermeria, destaca que en el 36%
dels casos tenen tots dos estudis mitjans, en el 14% tenen tots dos estudis superiors i en el
28% dels casos tots dos tenen estudis primaris o sense estudis.
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6.5.

Resultats Logopèdia

De les 19 persones graduades de Logopèdia a la FUB el curs 2015-2016, han respost l’enquesta
80 (85,1%), de les quals 10 són dones i 1 és home.
Gràfic 95 Logopèdia: Situació laboral actual.

El 100% dels graduats en Logopèdia estan treballant actualment.
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Gràfic 96 Logopèdia: Comparativa entre la nota mitjana de l'expedient i l’adequació dels
estudis a la feina.

La mitjana de l’expedient de les persones que tenen una feina adequada a la formació és de
7, mentre que la nota mitjana de les que no treballen en una feina relacionada a la formació,
és de 6 (en aquest cas, ens referim a una sola observació).
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Gràfic 97 Logopèdia: Treballa en la titulació escollida (adequació de la formació a la feina).

El 90% de les graduades tenen una feina adequada a la formació rebuda.
Gràfic 98 Logopèdia: Percentatge de titulats que van treballar durant els dos últims anys de
la carrera.

El 64% dels graduats han estudiat a temps complet durant els dos últims anys dels estudis o
han tingut feines intermitents.
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Gràfic 99 Logopèdia: Temps en trobar la primera feina.

El 40% de les dones han trobat feina abans d’acabar la carrera, mentre que el 30% han tardat
entre 1 i 3 mesos en trobar la primera feina.
Gràfic 100 Logopèdia: Mitjans utilitzats per trobar feina.

Els contactes personals, amb un 35,7%, són el mitjà més utilitzat per trobar feina, seguit de les
pràctiques d’estudis, amb un 21,4%.
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Gràfic 101 Logopèdia: Tipologia de contracte.

El 50% de les dones són autònomes i un 30% tenen contractes temporals.
Gràfic 102 Logopèdia: Percentatge de graduats que treballen a temps complert.

Així mateix, un 70% de les dones tenen contractes a temps parcial.
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Gràfic 103 Logopèdia: Durada del contracte.

La durada del contacte, per a les graduades que no tenen un contracte fix, és de més d’un
any en el 66,7% dels casos.
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Gràfic 104 Logopèdia: Distribució dels ingressos nets mensuals per la feina principal. Per sexe.

El 50% de les dones tenen uns ingressos per la feina principal d’entre 701 i 1.100€

Gràfic 105 Logopèdia: Distribució dels ingressos nets mensuals per el total de la feina. Per
sexe.

El 50% de les dones tenen uns ingressos per la feina principal d’entre 1.301€ i 1.600€
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Gràfic 106 Logopèdia. Satisfacció amb la feina actual.

La valoració de la satisfacció amb la feina és, de mitjana, positiva, essent el contingut de la
feina l’ítem que obté una millor valoració i el nivell de retribució el menys ben valorat.
Gràfic 107 Logopèdia: Valoració de la formació rebuda.

La formació té en general una bona valoració.
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Gràfic 108 Logopèdia: Formació després de la graduació.

El 82% dels titulat han cursat un postgrau o un màster, mentre que un 9,1% han realitzat
cursos especialitzats.
Gràfic 109 Logopèdia: Han tingut experiència en mobilitat (tant nacional com internacional).

El 73% dels graduats en Logopèdia el curs 2015-2016 no han tingut cap experiència de
mobilitat.
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Gràfic 110 Logopèdia: Nivell d'estudis més elevat dels pares.

En relació al nivell sociocultural dels pares de les persones titulades en Logopèdia, el 55% dels
graduats tenen ambdós pares amb estudis superiors, mentre que per un 55%, tant el pare
com la mare tenen estudis mitjans.

95

6.6.

Resultats Podologia

De les 16 persones graduades de Podologia a la FUB el curs 2015-2016, han respost l’enquesta
12 (75%), de les quals 8 són dones i 4 són homes. Per l’estudi s’han exclòs els podòlegs
procedents d’Itàlia, per tenir un perfil tant d’accés al Grau com de finalització d’estudis
marcadament diferent a la resta de graduats.
Gràfic 111 Podologia: Situació laboral actual. Per sexe.

El 100% tant de les dones com dels homes titulats en Podologia tenen feina actualment.
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Gràfic 112 Podologia: Comparativa entre la nota mitjana de l'expedient i l’adequació dels
estudis a la feina.

La mitjana de l’expedient de les persones graduades en Podologia es de 6,7. No hi ha
diferència entre els que treballen en una feina relacionada amb els estudis i el que no, ja que,
tal i com es veu en el següent gràfic, tothom treballa en una feina adequada amb la formació
rebuda.
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Gràfic 113 Podologia: Treballa en la titulació escollida (adequació de la formació a la feina).

Tots els graduats en Podologia el curs 2015-2016 tenen una feina adequada a la seva formació.
Gràfic 114 Podologia: Percentatge de titulats que van treballar durant els dos últims anys de
la carrera.

No, estud. temps complet/ feina interm.
Sí, estudi i treb. temps parc. no rel. est.

Sí, estudi i treb. temps parc. rel. est.
Sí, est. i treb. temps comp. rel. est.

El 50% dels graduats han treballat, durant els dos anys abans d’acabar la carrera, a temps
parcial i amb feines no relacionades amb els estudis. Així mateix, un 25% han estudiat a
temps complet o han tingut feina intermitent durant els dos últims anys de la carrera.
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Gràfic 115 Podologia: Temps en trobar la primera feina. Per sexe.

Un 62,5% de les dones i un 50% dels homes tenen feina abans d’acabar la carrera, mentre que
un 25% de les dones i un 25% dels homes tarden entre 1 i 3 mesos a trobar la feina.
Gràfic 116 Podologia: Mitjans utilitzats per trobar feina. Per sexe.

Els contactes personals, amb un 53,8% és el mitjà més utilitzat per trobar feina, seguit
d’internet, amb un 23%.
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Gràfic 117 Podologia: Tipologia de contracte. Per sexe.

Els 27,5% de les dones i el 100% dels homes graduats en Podologia el curs 2015-2016 són
autònoms.
Gràfic 118 Podologia: Percentatge de graduats que treballen a temps complet. Per sexe.

Així mateix, majoritàriament treballen a temps complet.
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Gràfic 119 Podologia: Distribució dels ingressos nets mensuals per la feina principal. Per sexe.

Els ingressos nets mensuals de la feina principal són d’entre 1.901€ i 2.00€ per al 37,5% de les
dones i el 33% dels homes. Així mateix, i per a les franges inferiors, hi ha un 33,3% d’homes
amb uns ingressos inferiors 700€ al mes per a la primera feina, i un 12,5% de dones amb
ingressos entre 701€ i 1.000€.
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Gràfic 120 Podologia: Distribució dels ingressos nets mensuals pel total de les feines
desenvolupades. Per sexe.

Si tenim en compte els ingressos nets mensuals pel total de les feines desenvolupades, veiem
que hi ha una lleugera variació en la retribució de les dones, augmentat en les franges de més
elevada retribució.
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Gràfic 121 Podologia. Satisfacció amb la feina actual.

La valoració de la satisfacció amb la feina és molt elevada, essent la utilitat dels coneixements
adquirits en la formació universitària i el contingut de la feina els més elevats.
Gràfic 122 Podologia: Valoració de la formació rebuda.

La valoració de la formació rebuda, especialment la pràctica, també és molt bona.
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Gràfic 123 Podologia: Formació després de la graduació.

El 58% dels graduats han seguit formant-se en un postgrau o màster, mentre que el 17% ho
han fet en cursos especialitzats.
Gràfic 124 Podologia: Han tingut experiència en mobilitat (tant nacional com internacional).

El 75% dels graduats en Podologia el curs 2015-2016 no ha tingut cap experiència de mobilitat,
mentre que un 17% ha tingut experiència pels estudis i la feina.
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Gràfic 125 Podologia: Nivell d'estudis més elevat dels pares.

En relació al nivell sociocultural dels pares dels titulats en Podologia, el 42% dels casos tenen
ambdós estudis superiors, i en un 25% dels graduats, tant el pare com la mare tenen estudis
mitjans.
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ANNEX 1: ENQUESTA
1. Treballes actualment?
(1)
(2)
(3)

Sí
Ara no →
Mai
→

Respon en referència a la darrera feina.
Passa a la pregunta 39.

2. Vas treballar durant els dos últims anys de la carrera?
(1) No, era estudiant a temps complet o amb alguna feina intermitent
(2) Sí, estudi i treball a temps parcial relacionat amb els estudis
(3) Sí, estudi i treball a temps parcial no relacionat amb els estudis
(4) Sí, estudi i treball a temps complet relacionat amb els estudis
(5) Sí, estudi i treball a temps complet no relacionat amb els estudis

3. La primera feina és la feina actual?
(1) Si
(2) No

4. Quant de temps et va costar trobar la primera feina?
(1) Feina abans d’acabar la carrera
(2) Menys d’1 mes
(3) Entre 1 i 3 mesos
(4) Entre 4 i 6 mesos
(5) Entre 7 mesos i 1 any
(6) Més d’1 any

5. Com vas trobar la primera feina? (podeu assenyalar més d’una opció)
(1) Contactes (personals, familiars...)
(2) Anuncis de premsa
(3) Oposició/concurs públic
(4) Servei Català de Col·locació / INEM
(5) Borses de treball Institucional (Dept. Ensenyament, Salut)/Borses de col·legis professionals)
(6) Creació d’empresa o despatx propi
(7) Pràctiques d’estudis
(8) Serveis de la universitat (borsa de treball, observatori...)
(9) ETT
(10) Empreses de selecció
(11) Internet
(12) Altres
EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA ACTUAL (LA PRINCIPAL) O LA VOSTRA DARRERA FEINA:
(si es té o s’ha tingut més d’una feina, respondre fent referència a la feina principal)

6. Quin any vas començar a treballar-hi?
......... (dos dígits)

7. Què calia per a aquesta feina?
(1) La vostra titulació específica
(2) Només ser titulat
(3) No calia titulació universitària

→
→

Passa a la pregunta 8.1
Passa a la pregunta 8.2
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8.
8.1. El treball que fas o que feies és propi de la vostra formació?
(1) Si
(2) No
8.2. Per a la feina que fas o que feies, creus que et cal ser titulat universitari?
(1) Si
(2) No

9. Quin tipus de feina tens o has tingut?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Fisioterapeutes
Professionals d’infermeria i parteria
Logopedes
Podòlegs
Mestres i educadors
Especialistes en finances i comptabilitat
Especialistes en organització i administració d’empreses
Altres

9.1. En cas de marcar altres, podries especificar quin tipus de feina?
.............................................................................................

10. A quina branca d’activitat econòmica pertany l’empresa on treballes o treballaves?
(1)
(2)
(3)
(4)

Activitats jurídiques i comptabilitat
Educació
Activitats sanitàries
Altres

10.1.
En cas de marcar altres, podries especificar quin tipus de feina?
.............................................................................................

11. Quines funcions hi fas o hi feies?
(1) Direcció/gestió
(2) Comercial o logística
(3) Docència
(4) R+D
(5) Assistència sanitària i social
(6) Disseny, art
(7) Funcions tècniques
(8) Altres funcions qualificades (administratives...)
(9) Funcions no qualificades (auxiliars...)

12. Quin tipus de contracte tens o tenies?
(1) Fix
(2) Autònom – 12.1 En cas autònom treballes per:
(1) Compte propi (Autònom econòmicament dependent, 75% de rendiment de treball d’un sol
client)
(2) Compte aliè
(3) Temporal
(4) Becari
En cas “Becari”, no contesteu preguntes 13 i 17 ni apartat “Satisfacció amb la feina actual”.
(5) Sense contracte
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13. Tens una jornada laboral a temps complet?

(no respon “Becari” de la pregunta 12)

(1) Si
(2) No (temps parcial...)

14. Quina durada té o tenia el contracte? (només respon “Temporal” de la pregunta 12)
(1) Menys de 6 mesos
(2) Entre 6 mesos i 1 any
(3) Més d’1 any

15. L’empresa és d’àmbit:
(1) Públic
(2) Privat

16. Quants treballadors té l’empresa?

(no respon “Becari” de la pregunta 12)

(1) Menys de 10
(2) Entre 11 i 50
(3) Entre 51 i 100
(4) Entre 101 i 250
(5) Entre 251 i 500
(6) Més de 500

17. On treballes o treballaves? (especificar municipi, província, país)
.........................................................................

18. Total la informació que estàs prporcionant es sobre la feina principal, però teballes (o treballaves) en
més d’un lloc?
(1) Si
(2) No
18a.Per a la feina principal, quant guanyes o guanyaves mensualment (net)? (si tens més d’una feina,
responeu respecte de la feina principal)
(1) Menys de 700€
(2) Entre 701 i 1.000€
(3) Entre 1.001 i 1.300€
(4) Entre 1.301 i 1.600€
(5) Entre 1.601 i 1.900€
(6) Entre 1.901 i 2.200€
(7) Entre 2.201 i 2.500€
(8) Més de 2.500€
18.1 Per la suma de la remuneració de totes les feines, quant guanyes o guanyaves
mensualment en total (net)? (si tens més d’una feina, responeu respecte la suma total de la
remuneració de totes les feines).
(1) Menys de 700€
(2) Entre 701 i 1.000€
(3) Entre 1.001 i 1.300€
(4) Entre 1.301 i 1.600€
(5) Entre 1.601 i 1.900€
(6) Entre 1.901 i 2.200€
(7) Entre 2.201 i 2.500€
(8) Més de 2.500€
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19. Encara que actualment estiguis treballant, segueixes buscant feina?
(1) Si
(2) No
VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA ACTUAL
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció
(no responen “Ara no” de la pregunta 1 i “Becari” i “Sense contracte” de la pregunta 12)

20. Amb el contingut de la feina
............................

21. Amb les perspectives de millora i promoció
............................

22. Amb el nivell de retribució
............................

23. Amb la estabilitat laboral
............................

24. Amb la conciliació laboral i familiar
............................

25. Amb la utilitat dels coneixements de la formació universitària per a la feina
............................

26. Amb la feina en general (“Becari” de la pregunta 12 si que respon la pregunta 26)
............................
VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA I LA SEVA ADEQUACIÓ AL LLOC DE TREBALL
Què opineu de la formació que vau rebre a la universitat? Puntueu de l’1 (molt baix) al 7 (molt bo) el nivell de
formació rebut a la universitat / la utilitat per a la feina:

27. Formació teòrica
............................ nivell rebut a la Universitat

28. Formació teòrica
............................ utilitat per a la feina

29. Formació pràctica
............................ nivell rebut a la Universitat

30. Formació pràctica
............................ utilitat per a la feina

31. Si haguessis de començar de nou, triaries la mateixa carrera?
(1) Si
(2) No
31.1.
En cas negatiu, especificar per què.
.............................................................................................

32. Si haguessis de començar de nou, triaries la mateixa universitat?
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(1) Si
(2) No
32.1.
En cas negatiu, especificar per què.
.............................................................................................
FORMACIÓ CONTINUADA
En cas d’haver-se realitzat més d’una formació, marcar la que tingui una durada més llarga.

33. Des que has acabat els estudis, has continuat o continues estudiant?
(1) No
→
Passa a la pregunta 36
(2) Si, cursos especialitzats
(3) Si, un grau
(4) Si, un postgrau o un màster
(5) Si, un doctorat

34. Ho fas o ho has fet a la mateixa universitat?
(1) Si
(2) No

35. En cas d’estar interessat en seguir estudiant, en quins àmbits del coneixement seria?
............................
MOBILITAT

36. Has tingut alguna experiència de mobilitat?
(1) No
→
Passa a la pregunta 39
(2) Si, durant els estudis
(3) Si, laboralment
(4) Si, pels estudis i feina

37. Aquesta mobilitat ha sigui durant els estudis, laboralment o ambdues, ha sigut internacional?
(1) Si – 37.1 En cas afirmatiu, especificar país:
..............................
(2) No

38. Estaries disposat a anar a treballar a l’estranger?
(1) Si – 38.1 En cas afirmatiu, especificar país:
..............................
(2) No
EN CAS D’ATUR (o encara que estigui treballant, si segueix buscant feina)

39. Actualment esteu cercant feina?
(1) Si
(2) No

→

Passeu a la pregunta 41

40. En cas que NO, per quins motius?
(1) Continuar estudiant / oposicions
(2) Maternitat/família

→

Passa a la pregunta 44 i finalitza l’enquesta
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40.1 En cas “Maternitat/família”, un cop acabada teniu expectatives de cercar feina?
(1) Si
→
Passa a la pregunta 44 i finalitza l’enquesta
(2) No
→
Passa a la pregunta 44 i finalitza l’enquesta
(3) Altres

→

Passa a la pregunta 44 i finalitza l’enquesta

41. Quant de temps fa que cerqueu feina? (només respon qui actualment està cercant feina: “Si” de la
pregunta 39 i “Si” de la pregunta19)
(1) Menys de 6 mesos
(2) Entre 6 mesos i 1 any
(3) Entre 1 i 2 anys
(4) Més de 2 anys

42. Quins mitjans feu servir per cercar feina?
(1) Contactes (personals, familiars...)
(2) Anuncis de premsa
(3) Oposició/concurs públic
(4) Servei Català de Col·locació / INEM
(5) Borses de treball Institucional (Dept. Ensenyament, Salut)/Borses de col·legis professionals)
(6) Creació d’empresa o despatx propi
(7) Pràctiques d’estudis
(8) Serveis de la universitat (borsa de treball, observatori...)
(9) ETT
(10) Empreses de selecció
(11) Internet
(12) Altres

43. Per quins motius consideres que no estàs trobant feina?
............................
RENDIMENT ACADÈMIC I ESTATUS SOCIOECONÒMIC
(respon tothom)

44. Quin és el nivell d’estudis més elevat dels pares?
(1) Tots dos tenen estudis primaris / sense estudis
(2) Un dels dos té estudis mitjans
(3) Tots dos tenen estudis mitjans
(4) Un dels dos té estudis superiors
(5) Tots dos tenen estudis superiors
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