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3.3. ESTUDI DE L’ENTORN SOCIOLABORAL: ELS 

TITULATS DE LA URV. 

 
 
L’Observatori de l'Ocupació és l'òrgan permanent de la URV que s'encarrega d'estudiar 

la inserció, les trajectòries i la situació laboral de les persones titulades, amb la finalitat 

de disposar d'una informació actualitzada, fiable i útil per a la presa de decisions 

internes estratègiques de la URV, i per ajudar els estudiants a l'hora de prendre 

decisions abans, durant i després del seu pas per la universitat. 

 

Addicionalment, l’Observatori pretén ser un pont de connexió entre la URV i el món 

empresarial, amb la finalitat de millorar l'encaix entre oferta i demanda laboral i de 

dotar el teixit empresarial d'un millor coneixement sobre les tendències presents i 

futures en matèria formativa i de desenvolupament de capital humà, tant en l'àmbit 

local com nacional i internacional. 

 

Per aquest motiu volem incloure aquest estudi en els quaderns d’orientació, per tal de 

donar als estudiants informació concreta sobre el mercat de treball.  

 

Introducció  

 

L’objectiu d’aquesta secció és contemplar els aspectes més rellevants de la inserció 

laboral dels titulats de la URV i destacar les sortides professionals més comunes per a les 

diferents àrees d’estudi. Farem referència a la informació procedent de l’Enquesta 

d’Inserció Laboral dels Titulats Universitaris, que duu a terme l’Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta enquesta es realitza amb una 

freqüència triennal des de l’any 2001, amb l’objectiu de recollir informació acadèmica, 

sociodemogràfica i laboral1 de tots els titulats universitari del sistema universitari català, 

aproximadament quatre anys després d’haver finalitzat els estudis universitaris, i 

representa així una perspectiva de mitjà termini. Aquí ens centrarem en els resultats de 

l’enquesta que es va dur a terme durant l’any 2011, referent als titulats de l’any 

acadèmic 2006/2007, ja que representa més properament la realitat actual.2 Tot i això, 

cal matisar des d’un primer moment la naturalesa canviant del mercat del treball 

                                                 
1 Escau comentar que la informació específica de la feina fa referència a la darrera feina per a tots els titulats que no 

treballen regularment en el moment de ser enquestats. 
2 Per a una visió més detallada del procés d’inserció i de la situació laboral dels titulats de la URV i de l’evolució al 

llarg de la dècada 2001-2011, vegeu l’informe La inserció laboral dels titulats a la URV per àrees de coneixement, 

elaborat per l’Observatori de l’Ocupació de la URV (disponible en format PDF: 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/obser_ocupa/Informes%202011/informe_arees_final.pdf). Per obtenir 

informació addicional sobre l’enquesta d’inserció laboral de l’AQU i sobre els resultats generals per al conjunt 

d’universitats catalanes, podeu consultar el lloc web http://www.aqu.cat/insercio/index.html.  

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/obser_ocupa/Informes%202011/informe_arees_final.pdf
http://www.aqu.cat/insercio/index.html
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altament qualificat, que està subjecte a una evolució contínua al llarg dels últims anys; a 

més, s’ha de tenir present que les dades de l’enquesta 2011 capturen una realitat que 

s’emmarca en una profunda crisi econòmica, fent encara més necessària la 

contextualització de les evidències obtingudes en una situació general de contracció del 

mercat del treball i de l’activitat econòmica en el seu conjunt.  

 

A continuació presentem, de forma separada per a les cinc àrees d’estudi, els resultats 

principals respecte als aspectes següents d’inserció i situació laboral dels titulats: 

1) Compaginació d’estudis i feina 

2) Mètodes i temps de cerca de la primera feina 

3) Ocupació, atur i inactivitat en el moment de l'enquesta 

4) Tipus de contracte 

5) Sector/activitat d'ocupació 

6) Encaix entre formació i feina 

7) Competències demanades en el lloc de treball i dèficit en competències 

8) Ingressos laborals 

 

A) ÀREA DE DISCIPLINES HUMANÍSTIQUES 

 

Per a un segment important dels titulats en disciplines humanístiques, la primera 

inserció laboral significativa es produeix en els últims dos anys d’estudis, ja que les dades 

de l’Enquesta d’Inserció AQU indiquen que més del 60% dels titulats de 2006/2007 ja 

tenia feina abans d’acabar la carrera. La situació més freqüent per als que compaginen la 

vida laboral amb els estudis és tenir una feina a temps parcial, mentre que, en general, 

la feina que es duu a terme abans d’acabar els estudis sol estar relacionada amb els 

estudis només en el 43% dels casos. El mètode de cerca de la primera feina més comú 

entre els titulats en humanitats és mitjançant contactes personals, i destaca també una 

certa tendència a beneficiar-se de borses de treball institucionals; també ressalta la 

baixa propensió a fer servir Internet com a mecanisme de cerca de feina, tot i que 

aquesta eina hagi guanyat un pes important al llarg del temps.  

 

Respecte a la situació laboral quatre anys després d’haver finalitzat els estudis, veiem en 

primer lloc que només el 84% de titulats en humanitats està regularment ocupat (en 

contraposició a un 90% del conjunt de titulats de la URV), tot i que cal contextualitzar 

aquest resultat negatiu respecte a la situació actual d’elevades taxes d’atur entre els 

joves a Catalunya (que en el cas de no tenir estudis universitaris arriba a superar el 40%).  

 

Quant a les característiques específiques de la feina, en primer lloc s’evidencia un grau 

relativament reduït d’estabilitat laboral quatre anys després d’haver finalitzat els 

estudis, ja que només el 40% de la submostra d’aquesta àrea té un contracte fix o de 

funcionari (en contraposició amb un 56% relatiu al conjunt de la mostra), mentre que en 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

29/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 3 

la resta de casos les situacions més típiques consisteixen en un contracte temporal amb 

durada de 6 a 12 mesos (20%) o de prestació d’obra i servei (16%). A més, més de la 

meitat dels titulats en disciplines humanístiques tendeixen a estar ocupats en el sector 

públic, especialment en el de l’educació i, en una proporció més baixa, en l’administració 

pública o en sanitat i assistència social. Per al 75% de titulats d’aquesta àrea el fet de ser 

titulat universitari representa un requisit per accedir a la feina, però només en la meitat 

dels casos es pot considerar ben adequada la titulació quant a l’encaix entre la feina i la 

formació, ja que el que es requereix per accedir a la feina és la titulació específica que es 

va cursar (i no pas una titulació universitària genèrica), i les funcions realitzades són 

pròpies de la formació adquirida.  

 

Entrant en els detalls de les competències específiques, les que resulten més útils per als 

titulats de disciplines humanístiques són les competències de comunicació oral i escrita i 

les habilitats de pensament crític, mentre que les que solen ser relativament menys 

rellevants són els coneixements teòrics i pràctics i la capacitat de lideratge. Així mateix, 

per a l’àrea d’humanitats el dèficit entre els coneixements rebuts i els que són necessaris 

a la feina sol ser més pronunciat en habilitats informàtiques, de presa de decisions i de 

gestió.  

 

Finalment, pel que fa la retribució monetària, quatre anys després d’acabar els estudis 

d’humanitats la situació més típica entre els titulats de la URV que treballen a temps 

complet és cobrar un sou brut anual comprès entre 18.000 € i 24.000 € (35%), tot i que 

l’eventualitat de cobrar un sou inferior a 12.000 € anuals representa també una situació 

força freqüent (el 20% de la submostra d’humanitats, en contraposició amb el 7,8% del 

total de la URV).     

 

B) ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS 

 

La compaginació dels últims anys d’estudis amb alguna activitat laboral és una realitat 

força comuna entre els titulats en ciències socials de la URV, i afecta més del 60% dels 

titulats d’aquesta àrea, fet que ens suggereix que la primera inserció laboral sol produir-

se amb una certa freqüència abans d’obtenir la titulació universitària. Aquesta primera 

inserció que es produeix durant els últims dos anys de carrera acaba sent en proporcions 

semblants una feina a temps complet o a temps parcial, que en la majoria de casos (64% 

dels que compaginen estudis i feina) es caracteritza pel fet d’estar relacionada amb els 

estudis que s’estan cursant.  

 

Aproximadament la meitat dels titulats en ciències socials accedeix a la primera feina 

per dos canals principals: els contactes personals i les borses de treball institucional. No 

obstant això, cal destacar la proporció força elevada de titulats que troba la primera 

feina mitjançant mecanismes relacionats amb l’ús de la xarxa d’Internet.  
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Tot i la conjuntura econòmica negativa, quatre anys després de finalitzar els estudis (és a 

dir, durant la realització de l’enquesta el 2011) la gran majoria de titulats de la URV en 

ciències socials està regularment ocupat (92%), encara que cal destacar un augment del 

percentatge d’aturats (6,6%) respecte als graduats de les cohorts anteriors. Respecte a 

les característiques específiques de la feina actual en el moment de l’enquesta (o a la 

darrera feina, en el cas dels aturats), s’evidencia una estabilitat contractual elevada 

entre els titulats de l’àrea de socials, ja que fins al 60% té un contracte fix o de funcionari 

quatre anys després d’haver acabat els estudis. La resta de casos es concentra 

principalment en les categories de contractes de prestació d’obra i servei (14%) i 

temporals de durada entre 6 i 12 mesos (10%).  

 

Els titulats en ciències socials de la URV es reparteixen de forma relativament 

equilibrada entre el sector públic i el sector privat (amb una lleugera prevalença del 

segon), sobretot en el sector de l’educació i la investigació (37%), però també en una 

proporció significativa en sanitat i assistència social i en el sector dels serveis a les 

empreses i institucions financeres.  

 

En la majoria de casos (63%) tenir la titulació específica constitueix un requisit explícit 

per accedir a la feina actual, que generalment es tradueix en un ple encaix entre la 

formació rebuda i la feina, ja que les competències adquirides amb els estudis solen ser 

necessàries a la feina gairebé per a tots els que treballen en una ocupació en què la 

titulació específica representa un requisit. Més específicament, entre les competències 

que són més importants en els llocs de treball que ocupen els titulats en ciències socials 

de la URV destaquen les capacitats de treball en equip, de resolució de problemes i, en 

una proporció més baixa, de presa de decisions, capacitat de gestió i habilitats en 

comunicació oral. En canvi, ressalta la poca importància que s’assigna al coneixement 

d’idiomes. A més, els titulats d’aquesta àrea tendeixen a experimentar unes deficiències 

més fortes (respecte a la formació adquirida amb els estudis universitaris) especialment 

en competències d’informàtica, seguides per les capacitats de resolució de problemes i 

presa de decisions.  

 

Per acabar, els ingressos anuals bruts dels titulats en l’àrea de socials que treballen a 

temps complet oscil·len generalment entre 18.000 € i 24.000 € (34% de la mostra), tot i 

que un percentatge significatiu (20%, aproximadament) es troba en la categoria superior 

d’ingressos compresos entre 24.000 € i 30.000 €. En canvi, podem dir que per als titulats 

d’aquesta àrea l’eventualitat de cobrar menys de 12.000 € bruts anuals és poc freqüent, 

atès que afecta només el 7,8% de la mostra.  

 

C) ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
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Els titulats de l’àrea de ciències experimentals de la URV es caracteritzen per una baixa 

propensió a compaginar els estudis amb la feina durant els últims dos anys de carrera, 

atès que el 55% estudia a temps complet, en contraposició amb el 42% del conjunt de 

titulats de la URV. Entre els que sí que accedeixen al mercat de treball abans d’acabar els 

estudis s’evidencien dos perfils principals. El primer, que recull aproximadament el 60% 

dels estudiants treballadors, accedeix a una feina a temps parcial que tendeix a estar poc 

relacionada amb els estudis, possiblement per raons econòmiques i per finançar els 

últims anys de carrera. El segon perfil, en canvi, caracteritza estudiants que s’incorporen 

directament al mercat de treball altament qualificat abans de completar la titulació, ja 

que solen tenir feines a temps complet i directament relacionades amb els estudis. Tot i 

que els contactes personals i familiars representen la forma més comuna d’accedir a la 

primera feina (25%), dins d’aquesta àrea destaca clarament la importància de les 

pràctiques d’estudis i dels serveis de la universitat en el primer procés d’inserció laboral 

(40% entre els dues categories esmentades).  

 

Respecte a la situació laboral en el moment de l’enquesta, per tant quatre anys després 

d’haver finalitzat els estudis, ressalta una proporció relativament alta de titulats en 

ciències experimentals a la URV que es troben en condició d’atur (11%, en contraposició 

amb el 7,3% del total de la URV), una xifra que, no obstant això, s’ha de situar en el 

context econòmic negatiu que caracteritza el moment en què es van recollir les dades. 

Més de la meitat dels titulats d’aquesta àrea declara que té un contracte fix o de 

funcionari en el moment de l’enquesta (o en la darrera feina, en el cas dels aturats), 

encara que cal remarcar una proporció força més elevada que la mitjana de la URV 

(16,5% i 4%, respectivament) de treballadors amb contracte de becari, fet que es pot 

associar a l’elevada propensió a la continuació dels estudis de postgrau en l’àrea 

d’experimentals.  

 

El sector privat constitueix l’àmbit ocupacional prevalent en aquest cas, amb més del 

70% de titulats que hi treballen, especialment en la indústria alimentària, però també en 

la indústria química o farmacèutica, així com en centres d’investigació privats i en serveis 

a les empreses. En canvi, els que accedeixen al sector públic es concentren gairebé 

exclusivament en el sector de l’educació i la investigació.  

 

Per als titulats en ciències experimentals és molt freqüent accedir a una feina altament 

especialitzada que requereix la titulació concreta que es va estudiar (65%), i en què 

generalment les competències específiques adquirides durant els estudis resulten 

importants en el lloc de treball. Més específicament, el que sol ser més important en les 

feines que desenvolupen els titulats d’experimentals és la capacitat de resolució de 

problemes, tot i que també es valoren molt les competències en presa de decisions, 

anàlisi crítica i domini de la informàtica; en canvi, els coneixements teòrics i pràctics 

semblen menys rellevants per desenvolupar la feina. A més, els titulats d’aquesta àrea 
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tendeixen a percebre l’existència d’un dèficit en competències (respecte a les adquirides 

durant els estudis) especialment en idiomes i en informàtica, però també en capacitat de 

presa de decisions i creativitat.  

 

Finalment, quant als aspectes econòmics de la feina, la situació més comuna entre els 

titulats en experimentals que treballen a temps complet quatre anys després d’haver 

acabat els estudis és la de tenir una retribució anual bruta compresa entre 18.000 € i 

24.000 €, que afecta el 34% de la mostra. Així mateix, un percentatge rellevant arriba a 

tenir una retribució anual més elevada (el 25% cobra entre 24.000 € i 30.000 € i el 10%, 

més de 30.000 €), mentre que l’eventualitat de tenir ingressos inferiors als 15.000 € 

bruts anuals és inferior respecte a la mitjana del conjunt de titulats de la URV.     

 

D) ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

 

Per a més de la meitat dels titulats en ciències de la salut de la URV la primera inserció 

laboral significativa es produeix després d’haver finalitzat els estudis universitaris. De fet, 

només el 43% declara haver compaginat els últims dos anys d’estudis amb algun tipus 

d’activitat laboral, que generalment es caracteritza per ser una feina a temps parcial. En 

el cas específic d’estudiants a temps parcial, per al 60% la feina que es realitza 

paral·lelament als estudis sol estar-hi directament relacionada, i ho està gairebé en la 

totalitat dels casos dels estudiants que treballen a temps complet abans de finalitzar la 

carrera.  

 

En termes generals, els canals principals d’accés a la primera feina per als estudiants de 

l’àrea de salut solen ser substitucions laborals en institucions sanitàries i pràctiques 

d’estudi, tot i que cal destacar que la rellevància dels contactes personals és força 

elevada també en aquesta àrea d’estudi. En canvi, els mitjans relacionats amb l’ús 

d’Internet, que tenen un pes força important en altres disciplines, són relativament poc 

utilitzats. 

 

Quant a la situació laboral en el moment de l’enquesta, cal remarcar que en el cas dels 

titulats en Medicina les dades fan referència als que van obtenir el títol durant l’any 

acadèmic 2003/2004 (i no pas 2006/2007), per tal de poder analitzar la situació laboral 

que s’experimenta després d’haver finalitzat el període de formació especialitzada com a 

metge intern resident (MIR).  

 

En termes generals, en el moment en què es va dur a terme l’enquesta més del 92% dels 

titulats en ciències de la salut treballava regularment, malgrat la contracció general de 

l’ocupació i de l’activitat econòmica. Per als estudiants d’aquesta àrea el fet de trobar-se 

en una situació laboral del tot estable és relativament menys comú en aquesta etapa de 

la carrera professional, ja que un gruix important de la mostra té contractes de tipus 
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temporal o bé d’obra i servei, mentre que només el 42% té un contracte fix o de 

funcionari (respecte al 56% del conjunt de titulats de la URV). També convé destacar una 

propensió més gran a treballar per compte propi respecte a la resta d’àrees, tot i que la 

proporció de treballadors autònoms no arriba al 7%. Aproximadament el 60% dels 

titulats en ciències de la salut treballa en el sector privat, que ha guanyat un pes 

important al llarg del temps en relació amb l’ocupació pública. Com es podia esperar, la 

gran majoria treballa en activitats d’assistència mèdica (gairebé el 80%), tant en el sector 

públic com en el privat, i, mentre que en el primer la resta de treballadors es concentra 

en l’àmbit de l’educació i de la investigació, en el segon ho fa en l’àmbit del comerç o en 

altres serveis personals.  

 

La gran majoria dels titulats en ciències de la salut accedeix a una feina que encaixa 

totalment amb la seva formació, ja que són ocupacions que requereixen la titulació 

específica que es va cursar i en què les competències adquirides resulten del tot 

rellevants a l’hora de desenvolupar la feina. De fet, aquest resultat representa la 

combinació de l’alt grau d’especificitat de les ocupacions de l’àmbit sanitari, de l’elevat 

nivell de regulació de l’accés a les professions sanitàries i de l’ampliació de la demanda 

del sector en el seu conjunt que es va produir durant els anys d’expansió econòmica de 

l’última dècada. Una anàlisi més detallada mostra que les competències específiques 

que els titulats en ciències de la salut consideren més importants en el propi lloc de 

treball són la capacitat de treball en equip, de presa de decisions i de resolució de 

problemes; en canvi, les que semblen menys rellevants són el domini dels idiomes, les 

capacitats de creativitat i lideratge i els coneixements d’informàtica. Respecte al que es 

considera que s’hauria d’haver assimilat durant els estudis universitaris (en relació amb 

el que resulta necessari per dur a terme la feina), els titulats en salut tendeixen a valorar 

com a més deficients les competències en idiomes, informàtica i presa de decisions.  

 

Per concloure, quant a la situació econòmica, els titulats d’aquesta àrea es caracteritzen 

per tenir, més comunament, ingressos anuals bruts compresos entre 18.000 € i 24.000 € 

(28%), tot i que també destaca, per una banda, un percentatge més gran de casos 

d’ingressos molt elevats (7% amb ingressos superiors als 40.000 € anuals, que dobla el 

percentatge per a la URV en el seu conjunt), però per l’altra també una certa proporció 

de titulats que cobra menys de 15.000 € bruts anuals (24%).  

 

E) ÀREA DE DISCIPLINES TÈCNIQUES 

 

Entre els titulats en disciplines tècniques existeix una certa propensió a accedir al mercat 

laboral abans de finalitzar la carrera, ja que més del 60% de titulats declara d’haver estat 

treballant durant els últims dos anys d’estudis universitaris. Aquesta incorporació al món 

laboral es produeix més comunament amb ocupacions a jornada completa, que en la 

gran majoria de casos estan directament relacionades amb els estudis. Per als titulats 
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d’aquesta àrea, els contactes personals representen el mecanisme més utilitzat per 

accedir a la primera feina, però el que més destaca és l’ús massiu dels canals relacionats 

amb la xarxa d’Internet, que es fan servir més intensivament en comparació amb les 

altres àrees (el 23% declara d’haver utilitzat Internet per accedir a la primera feina, 

respecte al 15% del total de la URV). La resta de casos es concentra principalment entre 

els serveis universitaris d’inserció laboral i les pràctiques d’estudi en empreses. 

 

En relació amb la situació laboral quatre anys després d’haver finalitzat els estudis, tot i 

que més del 90% d’individus enquestats treballa regularment en el moment de 

respondre a l’enquesta, destaca una forta pujada de les situacions d’atur en l’àrea 

tècnica en relació amb els anys anteriors, que segurament constitueix un reflex de la crisi 

econòmica que ha afectat d’una forma relativament més marcada els sectors econòmics 

típics d’aquestes disciplines. Sempre respecte a la feina actual en el moment de 

l’enquesta (o a la darrera feina, per als aturats), els titulats de l’àrea tècnica solen gaudir 

d’un bon nivell d’estabilitat contractual després de només quatre anys des de la 

finalització dels estudis, ja que més del 60% té un contracte fix, i els contractes 

temporals de durada inferior als 6 mesos són molt poc comuns. El sector privat 

representa clarament l’àmbit econòmic amb més capacitat d’atracció de titulats en 

disciplines tècniques, i hi treballa aproximadament el 80% de titulats de la URV 

d’aquesta àrea. A més, els titulats d’aquesta àrea es distribueixen força uniformement 

entre diferents activitats productives, entre les quals destaquen el sector de les 

tecnologies de comunicació, de la investigació, l’electricitat, l’aigua i el gas, així com, tot i 

que en una proporció més baixa, els serveis a les empreses, la indústria química i la 

metal·lúrgia.  

 

Fins al 60% de titulats en disciplines tècniques accedeix a feines que requereixen la 

titulació específica que es va cursar i, en aquests casos, normalment es produeix un bon 

ajustament entre la feina i la formació, ja que a part de ser un requeriment la formació 

específica adquirida amb els estudis també és necessària en el lloc de treball. No obstant 

això, dins d’aquesta àrea també existeix una proporció rellevant de titulats ocupats en 

feines que requereixen una formació universitària genèrica (20%), tant a nivell de 

titulació com respecte a les competències. Entrant més en detall en les competències 

específiques utilitzades a la feina, les més importants per als titulats en disciplines 

tècniques són la capacitat de resoldre problemes, de presa de decisions, els 

coneixements d’informàtica i el treball en equip; i, al contrari, les que es valoren 

relativament menys són els coneixements pràctics i teòrics adquirits durant els estudis i 

el domini de les llengües. Quan es valoren les competències que es van adquirir durant 

els estudis en relació amb les que resulten necessàries per fer la feina, els titulats de 

tècnica detecten un dèficit més gran pel que fa a coneixements d’idiomes i capacitats de 

presa de decisions, i destaca el baix dèficit respecte als coneixements informàtics.  
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Finalment, en relació amb els ingressos laborals, els titulats en disciplines tècniques es 

caracteritzen per obtenir una elevada retribució econòmica fins i tot només després de 

quatre anys des de la finalització dels estudis. De fet, tot i que la situació més freqüent 

és tenir ingressos anuals bruts compresos entre 18,000 € i 24,000 € (42%), un 

percentatge força més elevat respecte al conjunt de titulats de la URV obté ingressos 

anuals superiors a 30.000 €, mentre que els casos d’ingressos baixos (és a dir, inferiors a 

15.000 €) són molt poc freqüents.      

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


