
URV
2008/2009

LA INSERCIÓ DELS TITULATS A 
LA URV



Fases

•Objectiu: descripció del procés d’inserció laboral dels titulats 
a la URV. Detecció de les possibles dificultats que tenen els 
graduats en la inserció laboral i l’adequació de la formació que 
es transmet als alumnes als llocs de treball

•Base de dades: Qüestionari per el seguiment de la inserció
laboral dels graduats universitaris realitzat per l’AQU

•Població i mostra: titulats de la URV durant el curs 
2003-04. El nombre de titulats fou de 1.935, dels quals 
1.226 (64,4%) van respondre l’enquesta



EL PERFIL DELS TITULATS

• Dones (65%)

• Diplomats (56%)

• 50 % dels titulats tenen 25 o més anys 
• Lloc de residència: 80% Tarragona



Fases

27,020,727,920,823,4Algun superiors 

28,834,427,034,832,0Algun mitjans

44,144,945,144,444,6Els 2 primaris

LlicenciatsDiplomatsHomeDona

TitulacióSexe
TOTAL

Titulació

Distribució del titulats (%) per nivell educatiu dels pares 
Classificació per sexe i titulació

• Mobilitat educacional important, tot i que limitada pel baix 
nivell de base educacional de famílies d’origen dels estudiants

c

EL PERFIL DELS TITULATS



Fases

6,69,18,77,68,0Mare compte aliè
qualificat

2,41,22,01,51,7Mare compte propi 
qualificat

20,821,220,821,221,0Mare compte propi

LlicenciatsDiplomatsHomeDona

TitulacióSexe
TOTAL

Mare

23,821,725,221,222,6Pare compte aliè
qualificat

6,04,15,84,44,9Pare compte propi 
qualificat

31,032,531,632,031,8Pare compte propi

LlicenciatsDiplomatsHomeDona

TitulacióSexe
TOTAL

Pare

Distribució del titulats (%) per nivell educatiu dels pares 
Classificació per sexe i  titulació

EL PERFIL DELS TITULATS

• Transmissió de la capacitat “emprenedora”, que no 
necessàriament està relacionada amb educació?



Fases
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DISTRIBUCIÓ TITULATS PER ÀREES DE CONEIXEMENT

EL PERFIL DELS TITULATS



Fases

Tècn. Industrial (Electricitat)
Tècn. Industrial (Electrònica)
Tècn. Informàtica de Gestió
Tècn. Informàtica de Sistemes
Eng. Aut. i Electrònica industrial
Eng. Informàtica

Treball Social
Mestre Ed. Especial
Mestre Ed. Infantil
Mestre Ed. Primària
Mestre Ll. Estrangera
Educació Social
Fisioteràpia
Infermeria
Filologia Catalana
Filologia Anglesa
Psicologia
Pedagogia
Química 
Medicina
Antropologia
Bioquímica

Carreres masculines (>70% homes)Carreres femenines (>70% dones)

• Necessària reflexió sobre per què les dones no estudien DETERMINADES 
enginyeries. Cal “masculinitzar” certes carreres

EL PERFIL DELS TITULATS



Fases

---1,551,621,60Total

1,891,601,461,551,511,54Tècniques

-1,931,691,771,741,75Salut

1,771,51-1,721,621,66Experimentals

1,711,511,571,491,581,55Socials

2,101,64-1,681,691,69Humanitats

2n cicleLlicenciatDiplomatHomeDona

TitulacióSexe
TOTAL

Àrea

Qualificacions mitjanes dels titulats per àrea de coneixement
Classificació per sexe i titulació

EL PERFIL DELS TITULATS

• Cal relativitzar la superioritat de les dones en el rendiment educatiu

• 13% titulats amb mitjana superior a 2



FasesEL PERFIL DELS TITULATS

• 50% estudiants a temps complet. Més intensitat a 

Experimentals i Salut

• Excepte per Humanitats, feines relacionades amb els 

estudis, especialment a Tècniques i Salut

• CLAR TRADE-OFF, treballar relacionat amb menor 

rendiment educatiu i major duració estudis



FasesLA INSERCIÓ LABORAL

• 95% ocupats. Atur i inactivitat marginal

• Les dones NO presenten cap diferència amb els homes

• Problemes a Humanitats (especialment atur) i 

Experimentals (inactivitat) 

Actualment les dades han empitjorat, però cal recordar que la crisi és 

masculina i per nivells educatius baixos. RECOMANAR estudiar a la 

universitat



FasesLA INSERCIÓ LABORAL: La primera feina

• 27% estudiants conserven primera feina

• Excepte per Humanitats i Socials es troba feina 
ràpidament, especialment Salut i amb Tècniques 
treballant abans d’acabar la carrera



Fases

7,631,48,517,921,9Altres

1,01,91,01,53,7Autoocupació

27,418,528,315,912,0Universitat

5,91,34,17,76,2Intermediaris

2,25,61,05,32,9Oposicions

55,940,657,151,453,3Informals

TècniquesSalutExperimentalsSocialsHumanitats

Àrea de coneixement 

Distribució dels enquestats que treballen o han treballat (%) en funció de la via d’accés a la 
feina actual 
Classificació segons àrea de coneixement

• Clàssica dependència de les xarxes socials

• Què podem aprendre d’Experimentals i Tècniques? Què vol dir altres?

LA INSERCIÓ LABORAL: La primera feina



Fases

47,1100,045,187,988,2Total serveis

19,2100,027,352,969,5Serveis personals i públics

22,911,327,412,8Serveis molt intensius en cap.humà

5,06,57,65,9Serveis poc intensius en cap.humà

5,86,53,01,7Construcció

41,737,19,110,1Total Indústria

25,419,45,75,9Indústria amb alt nivell tecnològic

7,517,72,64,2Indústria amb baix nivell tecnològic

8,80,8Energia

5,411,3Sectors primaris i d’extracció

TècniquesSalutExperimentalsSocialsHumanitats

Àrea de coneixement de la titulació

Distribució dels titulats (%) segons les activitats de la branca d’activitat actual 
Classificació segons àrea de coneixement

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual

• Dependència Humanitats i bon equilibri Tècniques i Experimentals



Fases

• Educació, investigació i serveis culturals ocupa al 

24,4% dels titulats, seguit per la branca de sanitat i 

assistència social (16,30%), serveis a les empreses

(9,32%), institucions financeres (9,01%) i 

Administració pública (8,34%)

• Tres branques 50% i 5 primeres 70%

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual



Fases

• Dones: gran concentració a serveis educatius i 

culturals i a serveis sanitaris i d’assistència social 

(+50%) 

• Dependència dona (46%), socials (42%) i humanitats 

(50%) del sector públic (Humanitats relació amb 

Administració pública)

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual



Fases

0,75,519,973,9Total conjunt titulats

-65,015,020,0Resta CCAA
-2,975,221,9Resta de Catalunya

0,82,210,486,6Tarragona 

Altres 
països

Resta de 
CCAA

Resta de 
Catalunya

Tarragona
Lloc de la feina

Lloc d’origen

Mobilitat geogràfica dels titulats

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual

• Fixació al territori en general, però més capacitat d’atreure 
(especialment les Tècniques) que no pas de perdre 



5,65,97,94,45,9Estudis-laboral
19,58,516,59,412,5Laboral
12,413,314,711,612,9Estudis
62,572,360,974,668,7No mobilitat

HomesDonesLlicenciatsDiplomatsTOTAL

Distribució dels titulats (%) segons les seves experiències de mobilitat
Classificació per sexe i titulació

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual

• Cal millorar mobilitat durant estudis (cal entendre millor 
l’impacte sobre la inserció laboral)

• Per què les dones es “mouen” durant la carrera però no després 
de la carrera?



Fases

• 16% titulats tan sols realitzen funcions qualificades

• 51% titulats desenvolupen alguna funció qualificada conjuntament amb 

altres

• 4% del conjunt dels titulats tan sols realitzen tasques no qualificades

• 23% titulats que entre les seves tasques n’hi ha alguna de poc qualificada

• No apareix una distinció per gènere quant a les tasques que desenvolupen els 

titulats

• 17% dels titulats desenvolupen estrictament tasques docents a la seva feina 

(dels quals un 85% són dones)

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual



• MALA SITUACIÓ? Elevat nivell dels contractes poc habituals dels titulats de ciències 
experimentals

•Millors perspectives per als titulats de ciències tècniques i pitjors per als d’humanitats

0,60,00,00,92,1Sense contracte

3,91,49,71,43,8Becari

7,47,97,412,311,0Més d’un any

14,920,63,713,622,9Entre 6 i 12 mesos

3,114,65,64,512,7Menys de 6 mesos

25,443,116,130,646,7Contr. temporals 

1,33,80,00,60,0Compte aliè

1,73,87,65,24,6Compte propi

3,07,56,55,84,6Autònoms 

67,148,067,761,342,6Contracte fix i funcionari 

TècniquesSalutExperimentalsSocialsHumanitats

Àrea de coneixement

Distribució (%) dels titulats segons el tipus de contracte i la duda
Classificació segons àrea de coneixement

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual



Fases

24.96821.14122.20120.27417.536Ingrés mitjà (€)
22,514,212,910,36,3Més de 30.000 €

66,258,869,362,345,1Entre 15.0000 i 30.0000 
€

11,327,017,727,348,6•Menys de 15.000€

TècniquesSalutExperimentalsSocialsHumanitats

Àrea de coneixement

Distribució (%) dels ingressos 
Classificació segons àrea de coneixement

LA INSERCIÓ LABORAL: La feina actual

• Les dones, salaris més baixos (21%) 

•Mileurisme afecta 26% titulats, especialment Humanitats

• Protecció “males” feines i oportunitats de “bones” feines a Tècniques



Fases

• Els titulats es mostren satisfets amb la seva feina (5,5/7), en menor mesura 

del seu salari (4,7)

• Les dones, lleugerament més satisfetes que els homes. Humanitats estan igual 

de satisfets que els altres estudis.

• Índex de qualitat ocupacional: moderadament elevat (63/100). Única 

diferència significativa, mala qualitat d’Humanitats

VALORACIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL



Fases

• Més fidelitat a la URV (80% repetir) que no 

pas a la carrera (73%)

• Els homes, poc satisfets amb carrera? (repetir 

67%). Els menys satisfets, Tècniques

VALORACIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL



Fases

•Polivalència de les titulacions tècniques i experimentals

•Difícil situació dels titulats d’Humanitats

59,293,261,362,249,2Adequadament titulats

7,51,98,113,524,6

Sobreeducats amb 
coneixement previ 
situació

100,0100,0100,0100,0100,0

10,81,912,918,626,3Sobreeducats

9,20,08,14,32,5Desajustats

80,098,179,077,171,2Adequadament educats 

A. TècnicaC. SalutC. Exper.C. SocialsHumanitats

Adequació de la formació
Classificació per àrees de coneixement

VALORACIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL



Fases

Expressió oralSolució de problemes

GestióDocumentació

LideratgePresa de decisions

Presa de decisionsIdiomes

IdiomesInformàtica

TècniquesC. de la Salut

GestióGestióIdiomes

LideratgeSolució de problemesGestió

InformàticaPresa de decisionsSolució de problemes

Presa de decisionsIdiomesPresa de decisions

IdiomesInformàticaInformàtica

C. ExperimentalsC. SocialsHumanitats

Competències amb més incidència d’infraqualificació
Classificació per àrees d’estudi

VALORACIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL
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OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ
DE LA URV



NECESSITAT D’UN OBSERVATORI:

• Entorn de demanda creixent de rendició de comptes de l’activitat de la 
universitat

• Creixent complexitat dels processos d’inserció laboral (professional): 
canvis en les necessitats formatives en els llocs de treball / noves 
ocupacions

• Resposta des de les universitats (administració educativa): reforçar 
mecanismes (borsa de treball, formació en cerca de feina, orientació
professional, etc.) i consolidació-creació d’observatoris a escala individual 
i a escala conjunts (AQU i ANECA, RUNAE)



FUNCIONS DE L’OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ

• Usuaris: URV (Equip R. – facultats), estudiants-famílies i societat 
(empreses).

• Part d’un sistema ampli i complex de seguiment del procés de relació de 
l’alumne amb la Universitat: captació – formació – inserció laboral –
alumni. Concepte de “funció de producció” de qualificacions.

• Necessitat d’entendre la importància creixent de la formació en forma de 
Màsters i Doctorats.

• Gestió d’informació: individus, de la URV i de les empreses (oferta i 
demanda de qualificacions).



• Elaboració i realització d’estudis i enquestes: vocació de punt de 
referència acadèmic en l’àmbit d’estudi. Finançament extern possible

• Elaboració i difusió d’informes de transferència de coneixement: 
vocació de suport al canvi institucional intern i a la presa de decisions de 
les famílies

• Elaboració i difusió d’informes de necessitats de formació de les 
empreses i dels sectors: vocació d’impacte territorial. Finançament extern 
possible

FUNCIONS DE L’OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ



Anàlisi del rendiment educatiu  
Objectiu: 

L'objectiu principal d'aquesta àrea és l'estudi dels determinants de l’èxit 
acadèmic dels estudiants, des d’una perspectiva de supervivència, durada 
d’estudis i rendiment acadèmic. Necessitat de dissenyar i construir una base de 
dades institucional (funció de producció).

Com a resultat dels estudis, elaborar recomanacions de millora del procés 
formatiu. 

FUNCIONS DE L’OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ



Anàlisi de la inserció
Objectiu: 

L'objectiu principal d'aquesta àrea és l'estudi de la inserció laboral dels titulats 
i les titulades de la URV. Per assolir aquest objectiu, es planifiquen 
investigacions periòdiques centrades en les diverses titulacions de la URV. 

• Informes anuals generals URV
• Informes quinquennals de detalls per estudis
• Informes trianuals de detalls estratègics

Com a resultat dels estudis, elaborar indicadors d'inserció laboral i informes 
sobre el procés d'inserció en les diferents titulacions. 

FUNCIONS DE L’OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ



Fases

Anàlisi de la demanda empresarial

Objectiu: 

L'objectiu principal d'aquesta àrea és l'estudi dels perfils empresarials-
professionals de manera que s'identifiquin jaciments d'ocupació per a les 
diferents titulacions de la URV. 

Per assolir aquest objectiu, cal elaborar quadres d'indicadors del teixit 
empresarial i de les administracions públiques, amb identificació de capacitats 
i habilitats per a cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa i/o camp 
d'activitat, en relació amb les titulacions de la URV 

FUNCIONS DE L’OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ



Fases

Anàlisi del mercat laboral

Objectiu: 

L'objectiu principal de l'àrea és l'anàlisi i seguiment dels indicadors del mercat 

laboral centrant-se en la població universitària, distingint per cicles i 

titulacions (demandes d'ocupació dels titulats, ocupacions més demanades, 

contractacions, etc.)

FUNCIONS DE L’OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ



Fases

Anàlisi de les pràctiques en empresa

Objectiu: 

L'objectiu principal d'aquesta àrea és l'anàlisi de la qualitat de les 

pràctiques i l'elaboració de la guia de pràctiques, de manera que es 

reculli la informació sobre les empreses que col·laboren amb les 

pràctiques formatives dels estudiants de la URV.

FUNCIONS DE L’OBSERVATORI DE L’OCUPACIÓ



Fases

• Novembre 2009 – gener 2010: visites amb degans-directors i estructures 
internes URV i FURV per recollir actuacions i necessitats 

• Novembre 2009 – gener 2010: presentació Observatori a agents 
empresarials, socials i administració local per recollir actuacions i 
necessitats

• Novembre 2009 – gener 2010: informe exhaustiu de les experiències 
d’altres observatoris i de les estructures suprauniversitàries

• Febrer 2010: discussió interna proposta Pla Estratègic de l’Observatori

• Març 2010: presentació i aprovació Pla Estratègic

PLA DE TREBALL: Planificació



Fases

• Novembre 2009: presentació llibre La inserció dels titulats a la URV

• Juny 2010: presentació informe “Evolució de la inserció laboral dels 
estudiants de la URV 1998-2008: una visió comparativa”

• Març 2010: posada en funcionament de la pàgina web de l’Observatori. 
Llançament de la sèrie pròpia de documents de treball

PLA DE TREBALL: Actuacions




