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ELS PUNTS FORTS I ELS PUNTS FEBLES DELS ENSENYAMENTS DE LA 

URV: UNA PROPOSTA METODOLÒIGICA A PARTIR DE LES DADES 

D’INSERCIÓ LABORAL DE L’AQU. 

 

Introducció 

 

Un dels elements principals per caracteritzar l’èxit d’un cert ensenyament 

universitari és el potencial d’inserció laboral dels estudiants que l’han cursat, on per 

inserció laboral s’entén la capacitat d’accedir al mercat del treball aprofitant l’intensa 

inversió en capital humà que s’ha dut a terme durant els estudis. En definitiva, el succés 

(o el fracàs) d’un cert ensenyament depèn, de forma substancial, de la seva capacitat de 

formar bons professionals, que de fet acaba sent la missió principal de la universitat 

pública en el mon modern.  

Molt sovint la carrera universitària s’acaba considerant com a un procés productiu, 

en el qual es treballa la matèria prima (els estudiants al seu accés a la universitat) fent 

servir un conjunt d’inputs i una certa tecnologia productiva (tots els recursos materials i 

humans, així com els elements acadèmics que caracteritzen cada ensenyament), que 

permeten obtenir el producte final: els nous titulats, que estan formats per accedir al 

mercat del treball com a professionals altament qualificats. Aquesta reflexió, tot i sent 

extremadament simplista, pot ajudar a evidenciar les dificultats implícites que es creen 

quan es vol dur a terme alguna comparació respecte a l’element central d’aquest procés 

(l’ensenyament), només analitzant la informació existent relativa a la “qualitat” del 

producte final (la inserció laboral dels titulats). Més concretament, pot resultat 

extremadament complicat, i fins i tot arribar a ser distorsionant, entendre la feblesa o la 

fortalesa d’un determinat ensenyament, examinant tan sols la capacitat d’inserció 

laboral dels seus (ex) estudiants, sense considerar els altres factors que poden intervenir 

en aquest procés en les seves diferents fases. 

Aquí us proposem una primera proposta metodològica per enfrontar-nos a la 

necessitat de crear un rànquing entre els diferents ensenyaments de la URV respecte a la 

capacitat d’inserció laboral dels seus estudiants, que però permeti contemplar els 

diferents factors que poden intervenir en el procés formatiu (especialment respecte a les 

característiques prèvies de l’alumnat, que es poden entendre com a la “qualitat de la 

matèria prima”). El punt de partida són les dades procedents de la onada del 2011 de 
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l’Enquesta d’Inserció Laboral dels titulats del Sistema Universitari Català, en la qual es 

recull informació relativa a la inserció laboral dels titulats de la cohort del 2007 (per tant 

4 anys després de la finalització de la carrera universitària). L’idea principal és la de 

classificar els diferents ensenyaments respecte a 5 aspectes “claus” de la inserció laboral 

dels estudiants: 

1. La compaginació dels estudis amb la feina durant els últims dos anys de 

carrera. 

2. La durada temporal de la recerca de la primera feina. 

3. La situació contractual després de 4 anys de la finalització dels estudis 

(concretament respecte a l’eventualitat de tenir o no un contracte fix). 

4. L’encaix entre la formació adquirida amb els estudis i les funcions realitzades 

a la feina. 

5. Els ingressos anuals procedents de l’activitat laboral principal (només per als 

treballadors a temps complert). 

També hem considerat rellevant classificar els ensenyaments respecte a dues 

dimensions, proporcionant tant una comparació vertical, comparant els resultats del 

mateix ensenyaments de les altres universitats catalanes que l’ofereixen, com una 

comparació horitzontal, relativa a ensenyaments “semblants” o comparables dins de la 

URV així com amb la mateixa àrea d’estudi a la qual pertany l’ensenyament 

contemplat). Concretament, es volen ordenar els diferents ensenyaments en aquestes 

dues dimensions, comparant la probabilitat “condicional” de que els seus estudiants es 

trobin  en una determinada condició laboral (respecte als 5 aspectes considerats). Aquí, 

l’element condicional fa referència al fet que es condicionen les probabilitats respecte a 

les característiques individuals que, en certa mesura, poden afectar la propensió d’estar 

en cadascuna de les situacions considerades. D’aquesta forma serà possible obtenir una 

comparació més fiable dels punts forts i dels punts febles dels diferents ensenyaments. 

Això perquè, per una banda, al tenir en compte les característiques individuals que 

influencien la probabilitat de trobar-se en una determinada situació, en la comparació 

entre ensenyaments és possible controlar les diferències en els “punts de partida”, que 

no resulta possible simplement comparant les freqüències relatives de les dades mostral 

(que serien probabilitats incondicionals). Per l’altra banda, els models que permeten 

estimar aquestes probabilitats s’estimen fent servir el conjunt de la mostra, fent que 

s’exploti tota la variabilitat, i per tant la informació, que contenen les dades. 
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A continuació es descriu amb més detall la metodologia utilitzada per analitzar els 

punts forts i els punts febles dels ensenyaments de la URV respecte a la inserció laboral 

dels seus estudiants. Per a cadascun dels 5 aspectes considerats, es discuteix el model 

empíric utilitzat, les variables considerades com a factors condicionants i les 

estimacions obtingudes. Les probabilitats predites calculades per a tots els 

ensenyaments de la URV es presenten en els fitxers Excels annexos.  

 

Metodologia Empírica i Estimacions 

 

Els models probabilístics d’elecció discreta representen un enfocament empíric 

directe i relativament senzill per aproximar-se a l’anàlisi dels punts forts i dels punts 

febles dels diferents ensenyaments universitaris. En termes generals, aquests models 

permeten obtenir una estimació de la probabilitat de que cada individu present en la 

mostra es trobi en una determinada situació laboral, en funció d’un conjunt d’atributs i 

característiques observades a partir de l’enquesta. Com s’ha comentat anteriorment, les 

dades que s’utilitzen en l’anàlisi són les de l’Enquesta d’Inserció Laboral dels 

Universitaris de l’AQU, relatives a la cohort de titulació del 2007 de les universitats 

públiques catalanes (enquesta 2011). L’enquesta conté informació relativa a 

característiques sociodemogràfiques de l’alumnat, el seu background socioeconòmic, 

informació acadèmica, una sèrie de variables relatives a la inserció laboral 

(compaginació d’estudis i feina, primera inserció laboral i situació laboral i feina actual) 

i valoracions subjectives sobre satisfacció amb la formació i amb la feina. 

A partir d’aquesta voluminosa informació, es van seleccionar 5 aspectes més 

rellevants per caracteritzar la qualitat de la inserció laboral dels titulats 4 anys després 

d’haver acabat els estudis, focalitzant l’atenció en aspectes que són estrictament 

relacionats amb l’ensenyament específic que van cursar. Aquests aspectes són: 

1. La compaginació dels estudis amb la feina durant els últims dos anys de 

carrera. 

2. La durada temporal de la recerca de la primera feina. 

3. La situació contractual després de 4 anys de la finalització dels estudis 

(concretament respecte a l’eventualitat de tenir o no un contracte fix). 

4. L’encaix entre la formació adquirida amb els estudis i les funcions realitzades 

a la feina. 
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5. Els ingressos anuals procedents de l’activitat laboral principal (només per als 

treballadors a temps complert). 

 

1. La compaginació dels estudis amb la feina durant els últims dos anys de carrera. 

 

Pel que fa el primer aspecte, la compaginació entre estudis i feina, en l’enquesta es 

recull informació relativa a si durant els últims dos anys de carrera l’estudiant estava 

estudiant a temps complert, tenia una feina a temps parcial, o bé compaginava els 

estudis amb una feina a temps complert. Això vol dir que observem una variable amb 

tres categories ordenades que, en certa mesura, recull la propensió a la dedicació als 

estudis (de major a menor). Mitjançant el que s’anomena Model Logit Ordenat, és 

possible estimar la probabilitat d’estar en cadascuna d’aquestes tres situacions, en 

funció d’un conjunt d’elements que poden condicionar la dedicació als estudis de cada 

individu. Més específicament, en aquest model considera l’existència d’una variable 

latent Di* (que no s’observa), que en nostre cas seria la dedicació al estudis, que depèn 

d’una sèrie de característiques individuals (Xi), de la titulació (t) que es va cursar en la 

universitat (u) i d’una component aleatòria que representa les preferències de l’individu 

(εi), en formules: 

iutii
XD εθβ ++′=

,
* , 

on β representa el vector de coeficients que indiquen l’impacte de cada variable Xi en la 

dedicació als estudis i θt,u representa el conjunt d’indicadors que capturen els elements 

comuns per a tots els titulats de cada ensenyament en una determinada universitat (els 

que es solen anomenar efectes fixes). No obstant, nosaltres no observem directament la 

variable D*, sinó que només tenim informació relativa a la compaginació dels estudis 

amb una feina a temps parcial o complert (o ser estudiant a temps complert). El model 

Logit Ordenat considera que la realització de la variable observada (C) es comporta de 

la següent forma: 
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Això vol dir que l’individu i s’observa en una determinada situació laboral durant 

els últims dos anys de carrera, si la seva propensió a dedicar-se més o menys 

intensament als estudis (D*) supera un cert llindar (µ). Sota en supòsit que la component 
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aleatòria ε tingui una distribució Logística, les probabilitats predites de que (donades les 

característiques individuals i l’ensenyament que s’està cursant en una determinada 

universitat) cada individu i es trobi en una de les tres situacions considerades són iguals 

a: 

( )
( ) ( )
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 , 

on els paràmetres µ̂ , β̂ , 
ut ,

θ̂ s’estimen mitjançant la tècnica d’estimació de Màxima 

Versemblança i Fε representa la Funció de Distribució Logística. Donat que aquestes 

probabilitats predites s’estimen per a cada individus que apareixen en la mostra, en una 

fase successiva se n’obté la mitjana per a tots els individus que pertanyen a cada 

ensenyament en una determinada universitat. A més a més, la introducció d’efectes 

fixes (
ut ,

θ̂ ) fa que les probabilitats estimades continguin un element específic per 

ensenyament i universitat. D’aquesta forma és possible obtenir una valoració del perfil 

laboral dels estudiant de cada ensenyament de la URV, respecte a la seva predisposició 

a compaginar la feina i els estudis, que es pot fàcilment comparar amb els mateixos 

ensenyaments d’altres universitats (comparació vertical) així com respecte a 

ensenyaments comparables de la mateixa URV (comparació horitzontal). 

Com a factors condicionants de la compaginació de la feina amb els estudis es 

consideren totes les variables recollides en l’enquesta d’inserció laboral de l’AQU que 

poden afectar aquesta decisió
1
, concretament les característiques sociodemogràfiques de 

l’alumne (gènere i edat al començament dels estudis) i background familiar (nivell 

educatiu més elevat dels dos pares i ocupació del pare). La taula 1 conté els resultats 

obtinguts del model Logit Ordenat
2
, que permet estimar els coeficients β i µ que 

permeten calcular les probabilitats predites tal i com s’ha descrit anteriorment. Pel que 

fa els coeficients β, aquests capturen l’impacte de cada variable explicativa en la 

dedicació als estudis (de major a menor), per tant un signe positiu indica una major 

                                                 
1 En aquesta decisió, s’han fet servir també diferents indicadors estadístics (nivell de significativitat estadística, 

Pseudo R2 i criteris de selecció de models AIC i BIC), així com el sentit comú que hi ha al darrere de cada estimació 

realitzada, sobretot intentant evitar la inclusió de variables que podrien provocar problemes de causalitat inversa en 

les estimacions. 
2 Cal comentar que les estimacions es duen a terme només fent servir les observacions amb valors vàlids de les 

variables utilitzades; a més a més, els coeficients associats als indicadors de les titulacions en cada universitat no es 

mostren per raons d’espai, ja que hi ha un total de 304 diferents ensenyaments en les 7 universitats públiques 

catalanes.  
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predisposició a dedicar-se a més a la feina durant els últims dos anys de carrera i 

viceversa. 

 

 Taula 1: resultats del Logit Ordenat per a la compaginació de la feina amb els estudis. 
Variable depenent: Compaginació d’estudis i feina (1-3) 

Variables explicatives Coeficient β 
Error 

estàndard 
Dona 0.033 0.045 

Edat inici titulació 0.319*** 0.026 

(Edat inici titulació)
2
 -0.004*** 0.000 

Pares amb estudis primaris o sense estudis Categoria de referència 

Pares amb estudis mitjans -0.111** 0.047 

Pares amb estudis superiors -0.291*** 0.053 

Ocupació pare: direcció o gestió Categoria de referència 

Ocupació pare: tècnic superior 0.130* 0.070 

Ocupació pare: altres ocupacions qualificades 0.050 0.065 

Ocupació pare: altres ocupacions no qualificades 0.092 0.074 

Ocupació pare: treball per compte propi universitari -0.153* 0.083 

Ocupació pare: treball per compte propi no universitari -0.113* 0.067 

µ1 4.023*** 0.445 

µ2 5.991*** 0.448 

Efectes fixes ensenyament/universitat Inclosos 

Pseudo R
2
 0.096 

Nombre d’observacions 11,320 
nota:  *** coeficient significatiu amb p<0.01, ** coeficient significatiu amb p<0.05, coeficient 

significatiu amb * p<0.1; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat 

 

Els resultats indiquen que les dones tenen més predisposició a compaginar la feina 

amb els estudis, tot i que la diferència respecte als homes no és estadísticament 

significativa. Com calia esperar, si augmenta l’edat amb la qual es comença la carrera 

cursada, la probabilitat de compaginar-la amb els estudis augmenta (donat el signe 

positiu de la variable “Edat inici titulació”), ja que és més fàcil que s’accedeixi a la 

universitat ja tenint una feina. No obstant, aquest augment es fa sempre més petit a 

mesura que augmenta l’edat, ja que l’edat a l’inici de la titulació té un signe negatiu i és 

estadísticament diferent de zero (és a dir, l’edat al començament dels estudis té un 

efecte quadràtic de forma de U invertida). Respecte a l’efecte del bagatge educatiu dels 

pares, resulta que comparat amb els individus amb pares amb estudis primaris o sense 

estudis, un augment del background educatiu familiar està associat amb una menor 

propensió a treballar durant els últims dos anys de la carrera (especialment elevat entre 

els que tenen pares amb estudis universitaris ). En aquest sentit, fills de pares amb un 

nivell educatiu més elevat poden donar més importància a focalitzar-se en els estudis 

universitaris, però també es cert que podrien tenir menors necessitats financeres donat 

que l’educació dels pares captura en certa mesura el benestar econòmic familiar. 
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Finalment, respecte a l’impacte de l’ocupació del pare, destaca una major predisposició 

a treballar durant la carrera per als fills de pares amb ocupacions de tècnic superior 

(comparat amb els que tenen feines de direcció o de gestió), mentre que els que tenen 

pares que treballen per compte propi són més proclius a estudiar a temps complert. 

A partir de les estimacions obtingudes, és possible calcular les probabilitats predites 

de trobar-se en cadascuna de les tres situacions contemplades, respecte a la 

compaginació de la feina amb els estudis. Aquestes probabilitats predites es mostren per 

a cadascun dels ensenyaments de la URV en els fitxers Excel annexos (també per als 

punts successius). Específicament, es calcula la mitjana de les probabilitats predites per 

a tots els individus que pertanyen a un determinat ensenyament per a la URV, així com 

per a les altres universitats que l’ofereixen (comparació vertical). A més a més, per tal 

de poden proporcionar una comparació horitzontal amb ensenyaments comparables, 

també es calcula la mitjana de les probabilitats predites per a un conjunt 

d’ensenyaments “semblants” de la mateixa URV, així com de l’àrea d’estudis a la qual 

pertany (excloent la contribució de l’ensenyament en qüestió de les mitjanes per 

afavorir la comparabilitat).    

 

2. La durada temporal de la recerca de la primera feina. 

 

La mateixa metodologia utilitzada anteriorment s’adapta perfectament al segon punt, 

en el qual es fa referència la durada de la recerca de la primera feina com a element 

crucial del procés d’inserció laboral. Això perquè l’enquesta recull aquesta informació 

només de forma categòrica, considerant les següents eventualitats: 1) trobar feina abans 

d’acabar la carrera, 2) en menys d’un més d’haver acabat, 3) entre 1 i 3 mesos després, 

4) entre 4 i 6 mesos després, 5) entre 6 mesos i un any i 6) trobar feina després d’un any 

d’haver acabat els estudis. Per tant, en aquest cas es torna a estimar un model Logit 

Ordenat en el qual la variable depenent pren 6 valors (en lloc dels 3 del cas anterior), 

que representen els intervals de durada de recerca de la primera feina, i per als quals 

s’estimen les respectives probabilitats predites específiques de cada ensenyament
3
. 

Les variables explicatives que s’inclouen en el Model Logit Ordenat que explica la 

durada de la recerca de la primera feina són el gènere del titulat, l’edat a l’any de 

                                                 
3 En la presentació dels resultats per a tots els ensenyaments de la URV només s’il·lustren les probabilitats predites de 

4 categories agrupades: 1) trobar feina abans d’acabar els estudis, 2) entre els primers 3 mesos d’haver acabat els 

estudis, 3) entre 3 i 6 mesos després i 4) més de 6 mesos després d’acabar els estudis. Tot i això, l’estimació es dur a 

terme amb totes les categories considerades en l’enquesta. 
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finalització dels estudis, el bagatge educatiu familiar i també les diferents possibilitats 

de compaginació de la feina amb els estudis durant els últims dos anys, ja que aquest 

aspecte recull l’experiència laboral prèvia que condiciona fortament la durada del 

procés de recerca de  feina. Els coeficients estimats associats a cada variable es mostren 

el la taula 2, on un signe positiu indica una major propensió a trigar més en trobar la 

primera feina.   

  

Taula 2: resultats del Logit Ordenat per a la durada de la recerca de la primera feina. 
Variable depenent: durada de la recerca de la primera feina (1-6) 

Variables explicatives Coeficient β 
Error 

estàndard 
Dona -0.098** 0.046 

Edat finalització titulació -0.186*** 0.029 

(Edat finalització titulació)
2
 0.002*** 0.000 

Pares amb estudis primaris o sense estudis Categoria de referència 

Pares amb estudis mitjans -0.046 0.044 

Pares amb estudis superiors 0.079* 0.045 

Estudiant a temps complert Categoria de referència 

Feina a temps parcial relacionada amb els estudis -1.020*** 0.048 

Feina a temps parcial NO relacionada amb els estudis -0.581*** 0.057 

Feina a temps complert relacionada amb els estudis -1.530*** 0.057 

Feina a temps parcial NO relacionada amb els estudis -1.467*** 0.101 

µ1 -4.184*** 0.582 

µ2 -3.382*** 0.582 

µ3 -2.268*** 0.582 

µ4 -1.514*** 0.582 

µ5 -0.840 0.583 

Efectes fixes ensenyament/universitat Inclosos 

Pseudo R
2
 0.095 

Nombre d’observacions 11,612 
nota:  *** coeficient significatiu amb p<0.01, ** coeficient significatiu amb p<0.05, coeficient 

significatiu amb * p<0.1; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat 

 

En primer lloc, destaca que les dones triguen significativament menys que els 

homes a trobar la primera feina, o bé tenen més facilitat per obtenir-la abans d’acabar 

els estudis. L’augment de l’edat amb la qual es finalitza la titulació fa que sigui més 

fàcil trobar feina amb menys temps, tot i que l’impacte de l’edat es fa sempre més petit 

a mesura que augmenta (efecte quadràtic a forma de U). En aquest cas, l’origen 

socioeconòmic dels titulats no sembla tenir un impacte important
4
, a part d’un lleuger 

efecte positiu del tenir pares amb estudis superiors en la durada de la recerca de la feina. 

Aquest resultat podria reflectir tant la menor pressió econòmica que tenen aquests 

estudiants, com el fet que un background educatiu elevat podria afavorir la recerca 

                                                 
4 De fet, l’ocupació del pare no tenia cap efecte estadísticament significatiu i la seva inclusió no incrementava la 

capacitat explicativa del model (Pseudo R2), i per tant es va optar per excloure aquesta variable. 
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d’una feina de més qualitat i que s’ajusti millor amb els estudis realitzats. Finalment, 

resulta que el fet d’haver treballat durant la carrera disminueix sensiblement la 

probabilitat de trigar més temps a trobar feina. Com calia esperar, aquest efecte és 

significativament més elevat per als que tenien una feina a temps complert durant els 

últims dos anys de carrera i, a més a més, sembla que el fet de tenir una feina que 

estigui relacionada amb els estudis representi un element positiu addicional per reduir 

els temps de recerca ocupacional. 

 

3. La situació contractual: tenir o no un contracte fix. 

 

El tercer punt, en canvi, representa un cas més senzill respecte als anteriors, ja que 

només es pretén estimar la probabilitat de tenir un contracte fix en la feina que es 

realitza en el moment de l’enquesta (2011, 4 anys després d’haver acabat la titulació), o 

bé en l’última feina per als que no estaven ocupats en aquell moment. En aquest cas, la 

variable a explicar és dicotòmica, ja que pren valor de 1 si l’individu té un contracte fix 

(o és funcionari públic) i zero en cas contrari. Tot i que en l’enquesta consideren més 

situacions contractuals, es va considerar més rellevant focalitzar l’atenció en l’estabilitat 

laboral complerta, sense considerar totes les possibles situacions de temporalitat laboral 

que es poden donar. Per tant, el model a estimar és un simple Logit, que permet estimar 

la probabilitat predita de tenir un contracte fix com: 

( )utii XFutX ,
ˆˆ],,|Fix ContractePr[ θβε −′−= , 

On el vector de variables Xi representa els atributs individuals observats que poden 

afectar la propensió a tenir un contracte fix, mentre que 
ut ,

θ̂ representen els indicadors 

d’efectes específics dels ensenyaments dins de cada universitats. 

Per explicar la probabilitat de tenir un contracte fix al 2011 (o en l’última feina en 

cas d’atur) es consideren com a variables explicatives el gènere del titulat, l’edat al 2011, 

el background educatiu familiar, els antecedents laborals durant la carrera (com a 

mesura de l’experiència laboral prèvia) i el fet de treballar en el sector privat. Tal i com 

mostra la taula 3, l’estimació del model Logit revela que les diferències de gènere en la 

probabilitat de tenir un contracte fix no són estadísticament significatives, mentre que 

l’augment de l’edat afavoreix l’estabilitat contractual (amb un lleuger efecte decreixent). 

Sorprenentment, tenir un backgound educatiu elevat està associat amb una menor 

probabilitat de tenir un contracte fix, possiblement perquè els titulats fills de pares amb 
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més instrucció solen ser més freqüentment estudiants a temps complert, reduint així les 

possibilitats de tenir un contracte fix 4 anys després d’haver acabat els estudis. De fet, 

haver treballat durant la carrera afavoreix l’estabilitat contractual al 2011, especialment 

per als que treballaven a temps complert; no obstant, en aquest cas no sembla que hi 

hagi diferències importants associades a la relació entre la feina i els estudis. Finalment, 

treballar en el sector privat fa que tenir un contracte fix sigui més freqüent, evidència 

que es pot explicar amb el fort augment de la contractació laboral (i la reducció del 

funcionariat) en el sector públic durant els últims anys.  

 

Taula 3: resultats del Logit per a la probabilitat de tenir un contracte fix al 2011. 
Variable depenent: contracte fix (0-1) 

Variables explicatives Coeficient β 
Error 

estàndard 
Dona 0.073 0.051 

Edat al 2011 0.090** 0.036 

(Edat al 2011)
2
 -0.001* 0.000 

Pares amb estudis primaris o sense estudis Categoria de referència 

Pares amb estudis mitjans -0.095* 0.052 

Pares amb estudis superiors -0.295*** 0.053 

Estudiant a temps complert Categoria de referència 

Feina a temps parcial relacionada amb els estudis 0.267*** 0.057 

Feina a temps parcial NO relacionada amb els estudis 0.246*** 0.066 

Feina a temps complert relacionada amb els estudis 0.626*** 0.066 

Feina a temps parcial NO relacionada amb els estudis 0.746*** 0.100 

Feina en el sector privat 1.321*** 0.053 

Constant  -3.142*** 0.711 

Efectes fixes ensenyament/universitat Inclosos 

Pseudo R
2
 0.152 

Nombre d’observacions 11,589 

nota:  *** coeficient significatiu amb p<0.01, ** coeficient significatiu amb p<0.05, coeficient 

significatiu amb * p<0.1; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat 

 

 

4. L’encaix entre la formació adquirida i les funcions realitzades a la feina. 

 

En el quart punt es vol considerar un element de qualitat intrínseca de la inserció 

laboral dels titulats, que representa el grau d’ajustament entre la feina (actual o última) i 

la formació adquirida amb els estudis. L’enquesta d’inserció laboral de l’AQU conté 

una pregunta específica sobre les necessitats formatives per a desenvolupar la feina, 

definida respecte a tres categories: 1) per a desenvolupar la feina no es necessita 

formació universitària, 2) es necessita universitària genèrica i 3) es necessita la formació 

específica de la titulació adquirida, on aquest últim cas representa el d’ajustament 
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perfecte entre la feina i la formació adquirida. Això vol dir que el grau d’ajustament 

entre la feina i la formació no s’observa de forma contínua sinó que categòrica, per tant 

també en aquest cas el model Logit Ordenat representa l’aproximació empírica més 

directa. Per tant, s’estimen les probabilitats predites de trobar-se en cadascuna de les 

tres categories d’ajustament formatiu tal i com s’ha descrit per al primer punt. 

Les variables incloses en el model són les mateixes que en el punt 3, amb l’única 

diferència que en aquest cas el fet de tenir o no un contracte fix també apareix entre els 

factors condicionants de l’ajustament entre la feina i les competències adquirides amb 

els estudis. Els paràmetres estimats amb el Model Logit Ordenat, il·lustrats en la taula 4, 

indiquen que no existeixen diferències significatives entre homes i dones en el grau 

d’encaix entre formació i feina, mentre que un augment de l’edat el redueix de forma 

significativa i amb un patró decreixent; això vol dir que els titulats d’una edat més 

elevada tenen menys facilitat per accedir a una feina que s’ajusti a la seva formació, o 

bé que simplement amb l’augment de l’edat la relació entre estudis i feina es torna més 

feble, ja que els elements vocacionals juguen un paper més important.  

 

Taula 4: resultats del Logit Ordenat per a les necessitats formatives de la feina. 
Variable depenent: formació necessària per desenvolupar la feina (1,2,3) 

Variables explicatives Coeficient β 
Error 

estàndard 
Dona -0.041 0.047 

Edat al 2011 -0.202*** 0.026 

(Edat al 2011)
2
 0.002*** 0.000 

Pares amb estudis primaris o sense estudis Categoria de referència 

Pares amb estudis mitjans 0.040 0.049 

Pares amb estudis superiors 0.130*** 0.049 

Estudiant a temps complert Categoria de referència 

Feina relacionada amb els estudis 0.313*** 0.050 

Feina NO relacionada amb els estudis -0.349*** 0.057 

Feina en el sector privat -0.207*** 0.050 

Contracte fix -0.102** 0.045 

µ1 -5.316*** 0.524 

µ2 -4.010*** 0.522 

Efectes fixes ensenyament/universitat Inclosos 

Pseudo R
2
 0.128 

Nombre d’observacions 11,621 
nota:  *** coeficient significatiu amb p<0.01, ** coeficient significatiu amb p<0.05, coeficient 

significatiu amb * p<0.1; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat 

 

El background educatiu familiar afavoreix l’ajustament formatiu, però de forma 

significativa només quan és molt elevat (pares amb estudis universitaris). Aquesta 

evidència que suggereix que pares amb un nivell educatiu més elevat són capaços de 
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proveir als seus fills amb millors xarxes socials i millors possibilitats per trobar una 

feina més ajustada a la formació adquirida (també gràcies a una menor pressió 

financera). Respecte a l’experiència laboral durant la carrera, comparant amb estudiants 

a temps complert, resulta que només els que van treballar en feines relacionades amb els 

estudis gaudeixen d’un major ajustament formatiu després de 4 anys d’haver acabat els 

estudis. De fet, els que treballaven en feines no relacionades són més proclius a realitzar 

feines que no requereixen funcions universitàries, ja que possiblement van fer la carrera 

només per motius vocacionals. Treballar en el sector privat redueix el grau d’ajustament 

formatiu de la feina, possiblement perquè el sector públic presenta un major grau de 

regulació de les professions, fent que sigui més fàcil trobar-se en una feina que 

requereix la formació específica. Finalment, tenir un contracte fix estar associat a una 

menor probabilitat de tenir una feina que requereix les funcions universitàries 

específiques de la carrera cursada. 

 

5. Els ingressos anuals procedents de l’activitat laboral principal.  

 

L’objecte d’anàlisi de l’últim punt són els ingressos laborals anuals dels titulats, en 

la feina que tenen en el moment de l’enquesta si estan ocupats i en l’última que tenien, 

que representen la vessant més quantitativa i monetària de la inserció laboral. Respecte 

als ingressos laborals, l’enquesta recull aquesta informació en trams d’ingressos anuals 

bruts, concretament: 1) menys de 9.000 €, 2) entre 9.000 i 12.000 €, 3) entre 12.001 i 

15.000 €, 4) entre 15.001 i 18.000 €, 5) entre 18.001 i 24.000 €, 6) entre 24.001 i 30.000 

€, 7) entre 30.001 i 40.000 €, 8) més de 40.000 €. En aquest cas, els ingressos anuals no 

s’observen de forma continua, però es coneixen els límits inferiors i superiors dels 

diferents intervals. Això vol dir que, intuïtivament, l’aproximació empírica més adient 

és semblant a la del punt 1, però en un cas on els llindars que determinen el fet de 

trobar-se en una categoria o en un altra (els paràmetres µ) són coneguts (els intervals 

d’ingressos). En model que s’adapta a aquesta situació es coneix com a Model de 

Regressió d’Intervals, que permet estimar les probabilitats predites d’estar en cada tram 

d’ingressos de forma semblant a la del Model Logit Ordenat
5
. També en aquest cas, les 

probabilitats es calculen per a tots els individus de la mostra, incloent els factors 

                                                 
5 La diferencia és que en aquest cas els paràmetres µ no s’han d’estimar, ja que són els diferents intervals que separen 

les categories d’ingressos. A més a més, també proporciona una estimació de la variància de la pertorbació aleatòria ε 

(suposant que es distribueixi com una Normal(0, σε
2)), mentre que en el Logit simple i ordenat es suposa que sigui 

igual a 1.  
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específics de cada ensenyament en les diferents universitats (els efectes fixes 
ut ,

θ̂ ). Cal 

comentar que en la presentació de les probabilitats predites per a tots els ensenyaments 

de la URV per raons de brevetat només es presenten els valors de tres categories 

agrupades d’ingressos: 1) ingressos anuals bruts inferiors a 18,000 €, 2) compresos 

entre 18,000 € i 24,000 € i 3) superiors a 24,000 €, tot i que el model s’estima utilitzant 

totes les categories contemplades en l’enquesta AQU. 

La base de dades conté molta informació sobre els possibles factors condicionants 

dels ingressos anuals. El model que estima els ingressos anuals dels titulats en la feina 

que tenen al 2011 (o la anterior en cas d’atur) conté les següents variables explicatives: 

gènere, edat al 2011, bagatge educatiu dels pares, compaginació dels estudis amb la 

feina, els anys d’antiguitat a la feina actual, si es treballa en l’àmbit privat, si el 

contracte laboral és fix (o de funcionari públic), l’ajustament formatiu en la feina, la 

grandària de l’empresa/institució on es treballa i la localització geogràfica de la feina. 

Cal comentar que, en aquest cas, les estimacions es duen a terme només amb les 

observacions d’individus que treballen a temps complert, per tal d’evitar distorsions 

associades a les diferències d’ingressos que s’expliquen purament per diferències en 

hores treballades. A més a més, el model utilitzat per explicar els ingressos anuals fa 

que els coeficients estimats representin la variació percentual d’ingressos associada a 

cada atribut considerat. 

Tal i com es mostra en la taula 5, les dones cobren fins a un 8.5% menys d’ingressos 

anuals respecte als homes, mostra evident de la forta discriminació salarial per raons de 

gènere, que es produeix també entre titulats universitaris. Una edat major està associada 

a ingressos més elevats (amb un patró decreixent a forma de U invertida), ja que recull 

en bona part l’experiència laboral prèvia. El background educatiu familiar representa un 

avantatge també en termes d’ingressos, ja que sol ser sinònim de millors xarxes socials 

que afavoreixen trobar una feina més remunerada. Compaginar la feina amb els estudis 

representa un element d’experiència laboral que acaba donant els seus beneficis en 

termes d’ingressos posteriors a la finalització de la carrera, que són especialment 

pronunciats per aquells individus que realitzaven feines relacionades amb els estudis. 

L’increment de la durada del contracte actual també té un efecte positiu en els ingressos, 

ja que representa la millora salarial amb complements per antiguitat laboral. Treballar 

en el sector privat significa tenir uns ingressos lleugerament menors (2.5% menys que 
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en el sector públic), mentre que existeix una important prima d’ingressos associada al 

fet de tenir un contracte fix (+ 14%).  

 

Taula 5: resultats de la Regressió d’Intervals per als ingressos anuals. 
Variable depenent: (log) ingressos anuals bruts (en intervals) 

Variables explicatives Coeficient β 
Error 

estàndard 
Dona -0.085*** 0.008 

(Edat al 2011)/10 0.176*** 0.056 

(Edat al 2011)
2
/100 -0.016** 0.008 

Pares amb estudis primaris o sense estudis Categoria de referència 

Pares amb estudis mitjans 0.021*** 0.008 

Pares amb estudis superiors 0.023*** 0.008 

Estudiant a temps complert Categoria de referència 

Feina a temps parcial relacionada amb els estudis 0.029*** 0.009 

Feina a temps parcial NO relacionada amb els estudis 0.026** 0.011 

Feina a temps complert relacionada amb els estudis 0.082*** 0.010 

Feina a temps parcial NO relacionada amb els estudis 0.034** 0.015 

Antiguitat laboral feina actual (en anys) 0.006*** 0.001 

Feina en el sector privat -0.025*** 0.009 

Contracte fix 0.142*** 0.008 

No necessitat formació universitària en la feina Categoria de referència 

Necessitat formació universitària genèrica en la feina 0.152*** 0.010 

Necessitat formació universitària específica en la feina 0.134*** 0.009 

Empresa amb menys de 10 treballadors Categoria de referència 

Empresa amb més de 10 i menys de 50 treballadors 0.098*** 0.012 

Empresa amb més de 50 i menys de 100 treballadors 0.136*** 0.014 

Empresa amb més de 100 i menys de 250 treballadors 0.160*** 0.014 

Empresa amb més de 250 i menys de 500 treballadors 0.175*** 0.016 

Empresa amb més de 500 treballadors 0.193*** 0.012 

Treballa a la província de Barcelona Categoria de referència 

Treballa a la província de Tarragona -0.007 0.015 

Treballa a la província de Girona 0.002 0.016 

Treballa a la província de Lleida -0.039** 0.020 

Treballa a la resta de CCAA espanyoles 0.012 0.015 

Treballa a altres països d’Europa 0.161*** 0.030 

Treballa a altres països de la resta del món 0.055 0.043 

Constant 9.215*** 0.122 

Efectes fixes ensenyament/universitat Inclosos 

Pseudo R
2
 0.39 

Nombre d’observacions 8,568 
nota:  *** coeficient significatiu amb p<0.01, ** coeficient significatiu amb p<0.05, coeficient 

significatiu amb * p<0.1; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat 

 

Realitzar feines que requereixen formació universitària està associat a una major 

retribució econòmica, tot i que sembla que l’increment sigui major per als que tenen 

ocupacions que tan sols requereixen formació universitària genèrica. La grandària de 

l’empresa també té un impacte significatiu en els ingressos anuals, ja que el seu 

augment genera un increment d’ingressos anuals, suggerint que les empreses més grans 
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tenen uns esquemes retributius més generosos (fins a un 19% més per empreses de més 

de 500 treballadors, comparat amb empreses de menys de 10 treballadors). Finalment, 

comparant amb els que treballen a la Província de Barcelona, els que ho fan a la de 

Lleida reben una certa penalització salarial (-4%), mentre que existeix una prima 

d’ingressos molt pronunciada per treballar a Europa (+ 16%).  

 

 


