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RESUM 

La inserció laboral i la satisfacció dels graduats amb la formació rebuda són indicadors clau per poder 

valorar la qualitat de la formació que ofereixen les institucions d'educació superior. Seguint els criteris 

europeus i les directrius marcades per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education i 

les exigències del Reial decret 1393/2007, la Universitat de les Illes Balears recull de manera periòdica, a 

través del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària, informació sobre el grau de satisfacció dels titulats 

tres anys després d'haver acabat els estudis i en ressegueix la inserció al teixit productiu. A l'article es 

descriu la realització d'aquests estudis, es comenten els resultats més significatius de l'estudi de 2007 i 

s'indiquen les aplicacions i utilitats de la informació recollida. 

RESUMEN 

La inserción laboral y la satisfacción de los graduados con la formación recibida son indicadores clave para 

poder valorar la calidad de la formación que ofrecen las instituciones de Educación Superior. Siguiendo 

los criterios y directrices europeas marcadas por la European Association for Quality Assurance in Higher 

Education y las exigencias del Real Decreto 1393/2007, la Universitat de les Illes Balears recoge de 

forma periódica, a través del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria información sobre el nivel de 

satisfacción de sus titulados tres anos después de haber fnalizado sus estudios y realiza un seguimiento a 

través de ellos de su inserción en el tejido productivo. El articulo describe la realización de estos estudios, se 

comentan los resultados mas signifcativos del estudio de 2007 y se indican las aplicaciones y las utilidades 

de la información recogida. 

INTRODUCCIÓ 

Un dels reptes de la Universi tat de les Illes Balears és establir un sistema de garantia de qualitat de la 

formac ió que ofereix. La inst i tució vol respondre així al compromís de satisfacció de les necessitats i 

expectatives socials. En el con tex t d'una societat del cone ixement i de constant internacional i tzació 

de l 'oferta universitària, assegurar la qualitat de la formac ió en els diferents estudis és un repte 

ineludible, pr incipalment quan la societat balear ha diposi tat la confiança en la Universi tat i hi ha 

apor ta t els recursos per tal que comple ix i aquesta funció social. 

JUSTIFICACIÓ 

A l 'àmbit europeu d'educació superior, en p r imer l loc, és necessari esmentar les recomanacions per 

a la garantia de qualitat a les insti tucions d'educació super ior elaborades per l 'European Associat ion 

fo r Qual i ty Assurance in Higher Education ( E N Q U A ) al document t i tu la t «Cr i te r is i d i rectr ius per 

a la garantia de qualitat a l'espai europeu d'educació super ior». Una de les directr ius clau és que 

les inst i tucions, per a la presa de decisions i la mi l lora de la qualitat dels ensenyaments, han de 

ten i r procediments que permet in garant ir que es mesuren, s'analitzen i s'uti l i tzen els resultats de la 

formació, entre els quals figuren especialment la inserció laboral i la satisfacció dels graduats. Seguint 
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les d i rectr ius europees, el Reial decret 1393/2007, de 29 d 'oc tubre , pel qual s'estableix l 'ordenació 

dels ensenyaments universitaris oficials, considera imprescindible l 'existència de procediments 

d'anàlisi de la inserció laboral dels graduats i de la satisfacció amb la formac ió rebuda per tal de 

poder ver i f icar favorablement un pro jecte de t í to l oficial. 

La qualitat de la formac ió té diferents referents: la ciència, el coneixement , etc., però sens dubte 

l'adequació de la fo rmac ió rebuda pels t i tulats a les necessitats socials i product ives del con tex t és 

un dels indicadors de qualitat clau de la docència universitària. 

ESTUDIS D'INSERCIÓ LABORAL I DE SATISFACCIÓ DE GRADUATS REALITZATS 
A LA UIB 

La Univers i ta t de les Illes Balears va real i tzar una exper iència p i lo t , l'any 2004, i a par t i r de 

2007 el Servei d'Estadística i Qua l i ta t Univers i tàr ia (SEQUA) sondeja per iòd icament el grau de 

satisfacció dels t i tu lats de la UIB i ressegueix, a través d'enquestes, els t i tu lats en la inserció al 

t e i x i t p roduc t iu . 

1. PRIMERA EXPERIÈNCIA 

L'Agència Nacional d'Avaluació de la Qual i ta t i Acred i tac ió ( A N E C A ) i la Universi tat de les Illes 

Balears varen signar un cont racte el 25 de novembre de 2003 per tal d'aplicar i ut i l i tzar una enquesta 

d' inserció laboral elaborada per l ' A N E C A en el marc del seu programa d'avaluació insti tucional. 

L'enquesta estava inspirada en el pro jecte de la Unió Europea «Educació Super ior i ocupació dels 

t i tulats universitaris a Europa» (projecte CHEERS), en el qual part ic iparen investigadors i professors 

universitaris de dotze països (Itàlia, França, Espanya, Àust r ia , Alemanya, Holanda, el Regne Unit , 

Finlàndia, Suècia, Noruega, la República Txeca i el Japó). 

Un dels objectius de l'agència és donar supor t a les universitats per tal que assoleixin més 

compet i t iv i ta t i qualitat; per aquest mo t iu , va o fer i r la seva col · laboració per po r ta r a t e r m e una 

enquesta sobre la inserció laboral dels t i tulats. Aques t pro jecte pretenia elaborar un in forme 

internacional sobre el t rànsi t de la universitat al món laboral. L'enquesta formava par t d'un projecte 

més ampli que pretenia conèixer l'estat actual de la relació entre l'educació super ior i el món 

laboral des del punt de vista dels alumnes, dels ja t i tulats i dels ocupadors. Aquesta iniciativa va 

suposar la realització d'un qüest ionari d i ferent per a cada col · lect iu, per tal de permet re contrastar 

les percepcions dels t res grups. 

L 'ANECA va posar a disposició de la UIB el programar i necessari per a l'aplicació del qüest ionar i , 

així com la metodologia i l'assistència tècnica necessària per al seu cor rec te desenvolupament i 

execució. El SEQUA (Servei d'Estadística i Qual i ta t Universitàr ia), abans Of ic ina de Planificació 

i Prospectiva, es va encarregar de: l 'elaboració de la sol· l ic i tud, la preparació i la in t roducc ió de 

les dades, l'aplicació de les enquestes, la realització d'un con t ro l de qualitat abans de trebal lar la 

informació recoll ida, l'anàlisi de dades i l 'elaboració dels informes. 
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1.1. Finalitat i objectius de l'estudi 

La finalitat de l'enquesta era analitzar l 'historial laboral i fo rmat iu dels t i tulats universitaris després 

d'haver acabat els seus estudis universitaris. A m b la realització d'aquest recull d ' in formació es 

pretenia: 

a. Proporc ionar informació sobre les relacions entre la Universi tat i el mercat laboral. 

b. Ut i l i tzar un ins t rument comú amb la resta de les universitats espanyoles, adequat i validat, que 

permetés la coord inació i el cont rast d ' informació. 

c. Iniciar un procés de seguiment de la inserció laboral dels nostres t i tulats. 

d. Augmentar la compet i t iv i ta t i el nivell de qualitat de la UIB. 

1.2. Mostra 

N o es va realitzar mostratge, varen ser objecte de l'aplicació de l'enquesta to ts els t i tulats de l'any 

2000 de les t i tulacions i especialitats següents: 

- Facultat de Ciències: 

• Llicenciat en Biologia 

• Llicenciat en Bioquímica 

• Llicenciat en Física 

- Facultat d'Educació: 

• Llicenciat en Pedagogia 

• Llicenciat en Psicopedagogia 

• D ip lomat en Educació Social 

• Mestre (especialitat d'Educació Física) 

• Mestre (especialitat d'Educació Infantil) 

• Mestre (especialitat d'Educació Primària) 

• Mestre (especialitat de Llengua Estrangera) 

• Mestre (especialitat d'Educació Musical) 

- Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: 

• Llicenciat en Admin is t rac ió i D i recc ió d'Empreses 

• Llicenciat en Economia 

- Escola Universitària d'Estudis Empresarials: 

• D ip lomat en Ciències Empresarials 

El to ta l de persones a entrevistar era de 549, però, per diferents mot ius (no poder localitzar la 

persona, disposar únicament d'un número de te lèfon obsolet , manca de disposició a participar, etc.), 

només es varen poder realitzar 407 entrevistes, per tant , l ' índex de resposta va ser del 74,13%. 

1.3. El procediment seguit i l'instrument de recollida d'informació 

El p roced iment per a la realització de l'enquesta va ser el CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing). L'entrevista es va realitzar ut i l i tzant un programar i específic que permet ia in t rodu i r la 
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in formació a través d ' In ternet des de qualsevol localització. La metodologia i el programar i necessari 

per a l'aplicació de l'enquesta varen ser proporc ionats per l 'ANECA. 

El qüest ionar i , aplicat te lefònicament, analitzava l 'historial laboral i fo rmat iu dels t i tulats universitaris 

una vegada acabats els estudis universitaris. El fil conduc to r és f o rma t per la seqüència cronològica 

dels esdeveniments laborals, format ius i de recerca d'ocupació del t i tu lat , fonamenta lment des de la 

ina l i tzac ió dels seus estudis. 

L' instrument de recoll ida d ' in formació tenia diferents apartats: in formació disponible per a la UIB; 

mot ius i situació educativa an ter io r a l'inici dels estudis universitaris; experiència laboral prèvia o 

simultània als estudis universitaris; fo rmac ió i experiència laboral pos te r io r a la fi nalització de la 

carrera però prèvia a l'actual; situació laboral i format iva en l'actualitat; avaluació global dels estudis 

universitaris i dades soc iob iogrà iques. 

2. L'ENQUESTA D'INSERCIÓ LABORAL I DE SATISFACCIÓ DELS GRADUATS 
DE 2007 

2.1. Finalitat i objectius 

La fi nalitat de l'estudi és con t r ibu i r a la mi l lora de la qualitat de la formac ió que ofere ix la UIB. 

L'objectiu general és conèixer el nivell de satisfacció i la inserció laboral dels graduats de l'any 2004; 

de manera més concreta es pretén: 

- Tenir in formació sobre la situació dels t i tulats abans de començar els estudis universitaris. 

- Informar-se de les accions dels enquestats relacionades amb el m ó n laboral durant el seu període 

d'estudis universitaris. 

- Conè ixer el que han fet els t i tulats en el te rm in i comprès entre la i nalització dels estudis 

universitaris i la pr imera feina. 

- Saber la situació actual i la inserció laboral dels t i tulats. 

- Avaluar el grau de satisfacció dels graduats amb la seva feina t res anys després d'haver acabat els 

estudis. 

- Valorar la fo rmac ió rebuda a la UIB. 

2.2. El procediment seguit i l'instrument de recollida d'informació 

El qüest ionar i , aplicat te lefònicament durant el p r imer semestre de 2007, analitza l 'historial laboral 

i fo rmat iu dels t i tu lats universitaris una vegada acabats els estudis universitaris. 

El i l conduc to r és fo rmat per la seqüència cronològica dels esdeveniments laborals, format ius i de 

recerca d'ocupació del t i tu lat , fonamenta lment des de la finalització dels seus estudis. 

L' instrument de recoll ida d ' in formació consta de diferents blocs temàtics: in formació disponible per 

a la UIB; mot ius i situació educativa prèvia al començament dels estudis universitaris; experiència 

laboral prèvia o simultània als estudis universitaris de referència; fo rmac ió i experiència laboral 
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pos te r io r a la i nalització dels estudis universitaris de referència però prèvia a l'actual; situació 

laboral i format iva en l'actualitat i avaluació global dels estudis universitaris. 

Per tant , el qüest ionari manifesta un o rd re cronològic amb dos moments crít ics: el m o m e n t de la 

ina l i tzac ió dels estudis universitaris i el m o m e n t actual o de realització de l'enquesta. Per això, és 

impor tan t dist ingir i no mesclar la situació laboral i format iva anter io r a la ina l i tzac ió dels estudis, 

la ina l i tzac ió dels estudis i abans del m o m e n t de l 'entrevista i, i na lmen t , el m o m e n t actual. 

El SEQUA disposa d'una base de dades amb la informació bàsica de cada entrevista des del punt 

de vista de la con igu rac ió de la mostra. En p r imer l loc, s'inclou nom i cognoms de la persona 

entrevistada, així com el seu D N I i el número de te lèfon i breu informació sobre l 'historial acadèmic 

de la persona entrevistada. 

El mòdul B del qüestionari recull informació d'abans d'entrar a la UIB i durant la carrera; hem considerat 

impor tan t recol l i r aquesta informació per poder separar l'impacte laboral dels estudis universitaris 

d'altres característiques com l'experiència laboral prèvia, l 'experiència laboral conjunta, etc. 

El mòdul inclou preguntes sobre: 

• Mot ivació original per realitzar estudis universitaris. 

• La realització de pràctiques durant la carrera i la seva contr ibució en l'àmbit laboral i professional. 

• La situació laboral de l 'entrevistat an ter io r o contemporàn ia als estudis universitaris realitzats. 

• Alguns aspectes de la fo rmac ió durant la carrera. 

El mòdul C es refereix a les activitats formatives i l 'experiència laboral del t i tu la t universitari des 

que va ina l i t za r els estudis i n s a la pr imera feina. 

Aques t apartat recull informació en relació a: 

• Les accions realitzades immediatament en haver acabat els estudis. 

• Els mètodes emprats per cercar i t r oba r feina. 

• Les característiques de la pr imera feina i el temps inver t i t a t robar- la. 

El mòdul D demana informació sobre la situació laboral i format iva del graduat universitari en el 

m o m e n t de realització de l 'entrevista. En aquest bloc es demanen les característiques laborals, 

contractuals i econòmiques del lloc de trebal l i la satisfacció de l 'enquestat amb aquest. 

El mòdul E recull dades de la uti l i tzació dels coneixements i habilitats adquir i ts a la Universi tat i 

del nivell de satisfacció amb la formació rebuda. També recull informació sobre qualsevol procés 

fo rmat iu que la persona entrevistada realitzi en el m o m e n t de l 'entrevista. 

La principal di f icultat del procés de recoll ida d ' informació rau en la lent i tud i la labor iosi tat necessària 

per localitzar els t i tu lats, ja que, fins ara, només disposàvem de les dades recoll ides als impresos de 

matrícula. Mol tes vegades, el te lèfon ja no cor respon a la persona que hem d'entrevistar i s'ha de 

fer un procés de seguiment i recerca que consumeix mo l t de temps i d'esforços; de vegades les 

entrevistes s'han realitzat a hores intempestives o durant el cap de setmana, ja que els t i tulats no 

estaven disponibles en altres moments . 
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1.3. Univers i mostra 

L'àmbit de l'estudi són els t i tu lats a la UIB l'any 2004, de to ts els t í to ls o ic ia ls de grau (excepte 

Psicologia). Quan t a la descripció de la most ra , cal indicar que el 63,3% dels enquestats són dones 

i el 36,2% són homes. 

A la taula següent hi consta la informació relativa a l 'univers, la most ra i les enquestes obtingudes. 

ESTUDIS PER BRANQUES 
Alumnes 

graduats l'any 
2004 

C i è n d e s d e l a S a l u t 

Fisioteràpia 21 

Nombre 
d'enquestes 
realitzades 

15 

Percentatge 
d'enquestes 
realitzades 

71,4 

Percentatge 
d'enquestes 

sobre el total 
d'enquestats UIB 

1,15 

Infermeria 66 46 69,7 3,54 

Total Ciències de la Salut 87 61 70,1 4,69 

Biologia 65 60 92,3 4,61 

Bioquímica 33 28 84,8 2,15 

Física 11 63,6 0,54 

Matemàtiques 10 90 0,69 

Química 26 17 65,4 1,31 

Total Ciències 

Humanitats 

Filologia Catalana 

145 

25 

121 

18 

83,4 

72 

9,3 

1,38 

Filologia Hispànica 25 16 64 1,23 

Filosofia 23 15 65,2 1,15 

Geografia 30 23 76,7 1,77 

Història de l'Art 32 23 71,9 1,77 

Història 28 21 75 1,61 

Total Humanitats 

Tècniques 

163 116 71,2 8,92 

Electrònica Industrial 40 0,2 

Enginyeria Informàtica 20 15 75 1,2 

Informàtica de Gestió 45 37 82,2 2,8 

Informàtica de Sistemes 40 31 77,5 2,4 

Telemàtica 26 23 88,5 1,8 

Total Tècniques 

Ciències Socials i Jurídiques 

Administració i Direcció d'Empreses 

136 

64 

108 

50 

79,4 

78,1 

8,3 

3,8 

7 

9 

5 2 
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Mestre. Totes les especialitats 

(Alberta Giménez) 

Ciències Empresarials 

Dret 

Economia 

Educació Social 

Mestre. Totes les especialitats 
(Facultat d'Educació) 

Pedagogia 

Psicopedagogia 

Relacions Laborals 

Turisme 
(Consell Insular Eivissa-Formentera) 

Turisme (Felipe Moreno) 

108 

118 

77 

60 

40 

315 

58 

37 

77 

38 

170 

Total Ciències Socials i Jurídiques 

70 

85 

46 

41 

29 

214 

37 

19 

45 

24 

108 

1.369 895 

64,8 

72 

59,7 

68,3 

72,5 

67,9 

63,8 

51,4 

58,4 

63,2 

63,5 

65,4 

5,4 

6,5 

3,5 

3,2 

2,2 

16,4 

2,8 

1,5 

3,5 

1,8 

8,3 

68,8 

Títol Superior de Turisme 59 32 54,2 2,5 

Turisme 105 65 61,9 5 

2.5. Principals resultats obtinguts 

2.5.1. Informació sobre la situació dels titulats abans de començar els estudis 
universitaris 
a) Expectatives professionals 

- La majoria dels t i tu lats enquestats (74,6%) va ten i r en compte les seves expectatives professionals 

a l 'hora de t r i a r els seus estudis. 

- Els matriculats a les t i tulacions de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, la Facultat de 

Ciències Econòmiques i Empresarials, la Facultat de D r e t i la Facultat d'Educació demost ren 

escoll ir els seus estudis a par t i r de les expectatives professionals i laborals, ja que en to ts els 

casos esmentats superen el 80%. El mateix succeeix amb les t i tulacions del Cen t re Superior 

A lber ta Giménez i l'Escola Universitària de Turisme Felipe Mo reno previstes a l'estudi 

b) Accés als estudis 

- El 89,7% va poder cursar els estudis que volia. 

c) Situació laboral abans de començar els estudis 

- El 37 ,1% tenia feina abans de començar els estudis. D'aquest percentatge, el 36,2% va t r i a r uns 

estudis universitaris relacionats amb la feina que ja tenia. 

- Cal destacar que més de la mei tat dels enquestats de l'Escola Universitària deTur isme del Consell 

Insular d'Eivissa i Formentera, l'Escola Universitària de Relacions Laborals, el Cen t re d'Educació 

Superior A lber ta Giménez i l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno ja treballaven abans 

d'iniciar els seus estudis universitaris 
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2.5.2. Informació dels titulats durant la realització dels estudis universitaris 

a) Pràctiques 

- El 22,7% dels alumnes que varen fer pràctiques (el 74,9% del to ta l dels enquestats) varen ser 

contractats per l 'empresa o l 'organització en què les varen realitzar. 

- Els t i tu lats de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (el 47,1%) i de l'Escola Universitària 

d' Infermeria i Fisioteràpia (el 37,1%) són els més contractats per les organitzacions en què 

realitzen les pràctiques. 

b) Situació laboral 

- És destacable el fet que un alt percentatge d'alumnes de la UIB (el 73,8%) va conjugar, en algun 

moment , la vida d'estudiant amb la vida laboral, és a dir : 

• El 12,0% estudiava i treballava a temps complet . 

• El 2 7 , 1 % estudiava i treballava a temps parcial. 

• El 34,7% tenia alguna feina in termi tent . 

- Els t i tulats que amb mol ta diferència respecte dels altres manifesten que compatibi l i tzaven 

l'estudi amb la feina, ja fos a temps complet , parcial o in termi tent , són els de l'Escola Universitària 

de Relacions Laborals (el 88,9%) 

2.5.3. Informació dels titulats en el termini comprès entre la finalització dels seus 
estudis universitaris i la primera feina 

a) Accions realitzades en acabar els estudis 

- El 63,9% dels enquestats manifesta que va cercar feina. 

- El 53,8 % del to ta l dels t i tulats que va contestar l 'enquesta manifesta que va cont inuar estudiant; 

destaquen especialment els graduats de la Facultat de Ciències, dels quals el 90,8% va ampliar els 

seus estudis. 

- El 2 0 , 1 % va cont inuar la feina que ja tenia. 

- El 18,1% no va cercar feina però va acceptar una feina que li varen oferir. 

- Cal comentar que només el 2,3% dels enquestats varen crear una empresa i el 2,5% es va 

donar d'alta com a au tònom; no obstant això, els exalumnes de l'Escola Universitària d'Estudis 

Empresarials (amb un 14,1% i un 15,3%, respectivament) i els de l'Escola Universitària de Relacions 

Laborals (amb un 11,1% i un 15,6%, respectivament) manifesten ser els més emprenedors. 

b) Mètodes emprats per cercar i t r o b a r feina 

- Els t i tulats que es graduaren l'any acadèmic 2003-2004 fan servi r diversos mètodes per cercar 

feina i, en mol ts casos, hi ha diverses vies seguides al mateix temps. El mètode més emprat , 

amb mol ta diferència sobre els altres, és el de l 'autocandidatura (el 61,0%), és a dir, proposar-se 

directament. El segon lloc l 'ocupen els contactes personals i el D O I P (Depar tament d 'Or ientac ió 

i Inserció Professional de la UIB). Els altres mètodes són, per o rd re d'ut i l i tzació: el SOIB (Servei 

d 'Ocupació de les Illes Balears), altres borses de treball (IMFOF, CAEB, etc.), oposicions o concurs 

públic, anuncis de premsa i altres. 
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- El mè tode pel qual t r oben feina més graduats és el de l 'autocandidatura (el 31,6% del to ta l dels 

enquestats va t r oba r feina d'aquesta manera), seguit dels contactes personals, amb un 19,9%. 

- Quan t a l 'efectivitat, si relacionam el mètode emprat per cercar feina amb el que els va serv i r per 

aconseguir-la, el mè tode que demost ra ser més efectiu és el dels contactes personals, ja que en 

un 70,3% del casos va ser efectiu. El mètode d'autocandidatura demost ra ser efectiu en un 51,8%. 

És destacable el fet que el 49,8% dels que cerquen feina a través d'oposicions o de concurs públic 

la t roben . 

c) Característ iques de la pr imera feina 

- El p r imer lloc de trebal l del 73,5% estava d i rectament relacionat amb els seus estudis. Els t i tulats 

de l'Escola d ' Infermeria i Fisioteràpia presenten el percentatge més alt d 'ocupació lligada a la 

t i tu lació (el 90,3%). Els graduats de mestre de l'Escola A lber ta Giménez (89,0%), els de la Facultat 

de Ciències Econòmiques i Empresarials (89%) i els de l'Escola d'Estudis Empresarials (88,2%) 

tenen percentatges mo l t similars. 

- És mo l t posit iu destacar que un de cada quatre graduats de la UIB t roba la seva pr imera feina 

immediatament o abans d'un mes d'haver acabat els seus estudis universitaris. Si ampliam el 

període a sis mesos, es comprova que aleshores ja han aconseguit un lloc de trebal l el 67,5% dels 

t i tulats de nou. 

- Només un 3,5% dels entrevistats afirma que ha t r igat més d'un any a t r oba r la seva pr imera 

ocupació. 

- Els t i tulats en Turisme, els que han realitzat estudis empresarials i els graduats en infermeria o 

i s io te ràp ia són els que manifesten haver t r oba t feina més aviat. 

2.5.4. Informació de la situació i la inserció laboral dels titulats universitaris tres anys 
després de la seva graduació 

a) Situació laboral 

- És remarcable el fet que el 90,5% dels graduats de la UIB trebal len i que prop d'un 70% estan 

contractats com a t i tulats universitaris, per tant , realitzen una feina en consonància amb la 

seva fo rmac ió universitària . Els mestres del Cen t re d'Ensenyament Super ior A lbe r ta Giménez 

(91,8%) encapçalen aquesta llista, els diplomats de l'Escola Universitària d ' Infermeria i Fisioteràpia 

(90,3%) i els graduats de la Facultat d'Educació (80,6%) figuren ent re els que realitzen feines que 

reconeixen més el t í to l universitari . 

- En la majoria dels casos (52,6%), els t i tulats ja no conserven el p r imer lloc de t rebal l , t o t i que és 

remarcable que un alt percentatge encara el conserva (43,9%). 

- La majoria trebal len a l 'empresa privada (53,6%); d'aquests, un 77,4% gaudeixen d'un cont racte 

fix i un 17,7% d'un cont racte tempora l . 

- El 35,9% dels entrevistats estan a l 'Administració pública, la majoria com a funcionaris interins 

en espera de plaça o ja com a funcionaris (un 8,7%), seguits dels que pertanyen als cossos de 

personal laboral. 

- El 9,8% treballa en organismes mixts. 
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b) Ant igu i ta t al l loc de treball 

Ant igu i ta t al lloc de trebal l 

Fins a un any 

Percentatge 

38,7% 

D'un a dos anys 26,5% 

De dos a tres anys 19,5% 

Més de tres anys 15,3% 

c) Grau d'ut i l i tzació dels coneixements, les competències i les habilitats adquir i ts durant els estudis 

universitaris al lloc de treball 

- La majoria dels enquestats (un 74,5%) conf i rma que empren els coneixements, les competències 

i les habilitats adquir i ts a les aules en un grau més o menys alt. 

- En aquest aspecte, destaquen mo l t posi t ivament els infermers, els fisioterapeutes i els mestres. 

d) Grau d ' importància que els coneixements teòr ics , els coneixements pràctics i els d' idiomes han 

t ingut en la contractac ió 

Per a la valoració d'aquesta qüestió, s'ha ut i l i tzat una escala L iker t de valors 1 a 5 en què 1 representa 

el grau mínim d ' importància i 5 el grau màxim. S'ha de ten i r en compte que el valor mitjà és 3 i no 

2,5 (ja que no existeix el va lor 0). A ix í , hem de considerar com a factors valorats posi t ivament els 

que t inguin una mitjana super ior a 3 (i no a 2,5). 

Coneixements teòrics 

Coneixements pràctics 

Coneixement d'idiomes 

El meu expedient acadèmic 

Mitjana 

3,26 

N ú m . 

1.095 

Desv. t íp 

1,2 

3,39 1.095 1,33 

2,61 1.099 1,43 

2,67 1.083 1,36 

GRÀFIC 1: GRAU D'IMPORTÀNCIA QUE HAN T INGUT AQUESTS 
FACTORS EN LA TEVA CONTRACTACIÓ 

Coneixements 
teòrics 

Coneixements 
pràctics 

Coneixements 
d'idiomes 

l meu expedient 
acadèmic 

3 ,26 

3 ,39 

2,61 

2 , 6 7 

1 1,5 2,5 3,5 2 3 4 
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Quant als coneixements teòr ics , destaquen els graduats de l'Escola d ' Infermeria i Fisioteràpia i 

els de la Facultat de Dre t . Pel que fa als coneixements pràctics, t o rnen a destacar els infermers i 

fisioterapeutes; també cal esmentar els mestres. Els coneixements d' idiomes han estat un factor clau 

de contractac ió per als graduats en Turisme. L'expedient acadèmic no figura ent re els factors més 

valorats per les empreses i inst i tucions a l 'hora de contractar. 

e) Sou 

N ú m . Percentatge Percentatge vàlid 

Vàlids Menys de 9.000 € 36 2,8% 3,0% 

Entre 9.000 € i 15.000 ^ ^ 16,8% 18,2% 

Entre 15.000 € i 18.000 € 204 15,7% 17,0% 

Entre 18.000 € i 30.000 € 544 41,8% 45,4% 

Entre 30.000 € i 40.000 ^ ^ 3,9% 4,3% 

Més de 40.000 € ^ ^ ^ ^ 1 3 1,0% 1,1% 

No respon ^ ^ ^ ^ 1 3 3 10,2% 11,1% 

Total ^ ^ J u 9 9 92,2% 100% 

Perduts 102 7,8% 

Total 1.301 100% 

- Solament un 5,4 % gaudeix d'un salari anual b ru t super ior a 30.000 euros, ment re que el sou de la 

majoria (un 45,4%) se situa entre 18.000 i 30.000 euros. N o ultrapassen els 18.000 euros anuals 

un 17% i un 18,2% no superen els 15.000 euros. 

- Els graduats de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, de l'Escola d'Empresarials i 

de l'Escola Politècnica Super ior i g u r e n ent re els més ben pagats, t o t i que aquestes dades s'han 

de llegir amb precaució, ja que la taxa de no resposta és mo l t alta en alguns dels casos. 

2.5.5. Satisfacció dels graduats en la feina que tenen tres anys després de la seva 
graduació i valoració de la formació rebuda 

a) Satisfacció amb la situació laboral 

Grau de satisfacció amb el salari Grau de satisfacció amb la feina 

Gens 5,7% 1,6% 

Poc 11,4% 2,8% 

Mitjanament 29,6% 15,4% 

Bastant 41,3% 52,3% 

Totalment 7,8% 24,1% 

No respon 4,1% 3,8% 

Total 100% 100% 
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- El grau de satisfacció amb el l loc de trebal l és alt, el 76,4% dels enquestats es consideren bastant 
0 to ta lmen t satisfets amb la feina que fan, el 15,4% diu que està mit janament satisfet i només un 
4,4 % estan poc o gens satisfets. Quan contrastam aquestes xifres amb la satisfacció amb el salari, 
el grau de satisfacció minva. Preguntats sobre la seva satisfacció amb els doblers que guanyen, 
només el 4 9 , 1 % estan contents, un 29,6% mit janament i un 17,1 c larament insatisfets. 

- Els graduats que manifesten sentir-se més satisfets amb el seu salari són els mestres, els infermers, 
els i s io terapeutes i els llicenciats en dret . 

b) És mo l t posit iu per a la UIB destacar que, t res anys després d'haver-se graduat, el 80% dels t i tulats 
to rnar ien a cursar estudis superiors a la mateixa universitat. Els percentatges més alts són els 
obt inguts pels alumnes de la Facultat d'Educació, de l'Escola Universitària de Relacions Laborals 
1 pels de l'Escola Universitària d ' Infermeria i Fisioteràpia. 

- Les respostes a la pregunta de si to rnar ien a estudiar la mateixa carrera obtenen percentatges més 
negatius, un 2 6 , 1 % contesta que no es to rnar ia a matr icular en els mateixos estudis. Tanmateix, 
el 70,6% to rnar ia a estudiar el mateix. 

- Els t i tulats universitaris t rebal len en els sectors següents: 

r PERCENTATGE D ' O C U P A C I O PER SECTORS 

Sector eco 

Educatiu 

Financer 

Sanitari i Serveis Socials 

Turístic 

Administració Pública 

Informàtica 

Serveis 

Comerç 

Transpor t 

Immobi l iar i 

Lleure 

R+D 

Industrial 

Primari 

A l t res 

N o respon 

32,5% 

12,4% 

10,2% 

9,5% 

7,9% 

5,2% 

4,5% 

3,3% 

2,7% 

2,3% 

1,5% 

1,2% 

0,7% 

0,5% 

3,2% 

2,3% 
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c) Satisfacció amb la formac ió universitària rebuda i la seva adequació al lloc de treball 

- Valoració de la formació rebuda a la UIB: per a la valoració d'aquesta qüestió s'ha utilitzat una escala 

Likert de valors 1 a 5 en què 1 representa el grau mínim d'importància i 5 el grau màxim. S'ha de tenir 

en compte que el valor mitjà és 3 i no 2,5 (ja que no existeix el valor 0). Així , hem de considerar com 

a factors valorats positivament els que tinguin una mitjana superior a 3 (i no a 2,5). 

Formació teòrica 

Expressió oral 

Treball en equip 

Gestió/planificació 

Pensament crític 

Informàtica 

Formació pràctica 

Comunicació escrita 

Lideratge 
Resolució de problemes/ 

negociació 
Responsabilitat 

Mitjana 

3,51 

3,00 

3,22 

3,02 

3,19 

2,71 

3,10 

3,23 

2,53 

3,00 

3,36 

N ú m . 

1.268 

1.265 

1.268 

1.267 

1.263 

1.252 

1.265 

1.264 

1.259 

1.263 

1.265 

Desv. t ip . 

0,88 

1,16 

1,17 

1,03 

1,08 

1,34 

1,23 

1,02 

1,07 

1,13 

1,11 

GRÀFIC 2 : C O M VALORES LA FORMACIÓ REBUDA? 

Formació teòrica 

Expressió oral 

Treball en equip 

Gestió/planificació 

Pensament crític 

Informàtica 

Formació pràctica 

Comunicació escrita 

Lideratge 

Resolució de problemes / negociació 

Responsabilitat 

^ ^ ^ ^ 

3 ,00 

3 ,22 

3 ,02 

3 ,19 

3 , 1 0 

3 ,23 

3 ,00 

3,51 

3 ,36 

1 1,5 2,5 3,5 

L'aspecte valorat més posi t ivament és la fo rmac ió teòr ica rebuda; la comunicació escrita i 

l 'adquisició de valors com la responsabil i tat i el trebal l en equip també tenen una consideració 

elevada. S'apunten com a punts més febles la capacitat de l ideratge i el maneig d'eines 

informàtiques. 

2 3 4 
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d) Adequació de la formac ió rebuda a les necessitats del lloc de treball 

- Quina és la ut i l i tat de la formac ió rebuda per a la teva feina actual? Per a la valoració d'aquesta 

qüestió, s'ha ut i l i tzat una escala L iker t de valors 1 a 5 en què 1 representa el grau mínim 

d' importància i 5 el grau màxim. S'ha de ten i r en compte que el va lor mitjà és 3 i no 2,5 (ja que 

no existeix el va lor 0). A ix í hem de considerar com a factors valorats posi t ivament els que tinguin 

una mitjana super ior a 3 (i no a 2,5). 

Formació teòrica 

Expressió oral 

Treball en equip 

Gestió/planificació 

Pensament crític 

Informàtica 

Formació pràctica 

Comunicació escrita 

Lideratge 

Responsabilitat 

Mitjana 

3,11 

3,56 

3,70 

3,62 

3,58 

3,57 

3,67 

3,51 

3,15 

Resolució de 
problemes/negociació 

3,78 

4,08 

N ú m . 

1.238 

1.238 

1.237 

1.237 

1.232 

1.223 

1.235 

1.235 

1.229 

1.233 

1.234 

Desv. t ip . 

1,09 

1,13 

1,09 

1,05 

1,06 

1,25 

1,22 

1,06 

1,11 

1,08 

1,01 

GRÀFIC 3: Q U I N A ÉS LA UTILITAT DE LA FORMACIÓ REBUDA 
PER A LA TEVA FEINA ACTUAL? 

Formació teòrica 

Expressió oral 

Treball en equip 

Gestió/planificació 

Pensament crític 

Informàtica 

Formació pràctica 

Comunicació escrita 

Lideratge 

Resolució de problemes / negociació 

Responsabilitat 

3,11 

| 3 ,56 

1 3 ,7 

3 ,62 

3 ,58 

3 ,57 

3 ,67 

3,51 

3 ,15 

3 ,78 

4 , 0 8 

1 1,5 2,5 3,5 4,5 2 3 4 

182 



Anuari de l'Educació de les Illes Balears 

- Els graduats manifesten que la formac ió més útil per al seu lloc de treball actual és: responsabil itat, 

capacitat de resolució de problemes i de negociació, fo rmac ió pràctica i gestió i p lani icació. La 

ut i l i tat de la formac ió pràctica és especialment alta en el cas dels mestres i dels infermers i 

i s io terapeutes. 

e) Formació contínua 

- El 74,2% dels enquestats manifesta que des que ha acabat els estudis ha realitzat alguna activitat 

format iva de més de quaranta hores. Dels que han contestat a i rmat i vament , el 45,2% a i r m a 

que la causa per cont inuar formant-se és el propi interès, el 21,6% per p romoc ionar a la feina, el 

1 5 , 1 % per necessitats del seu lloc de trebal l i l '11,4% per canviar a una feina més bona. 

DESTINATARIS, APLICACIONS I UTILITAT DE L'ESTUDI REALITZAT 

El coneixement de la inserció laboral dels graduats universitaris té un gran valor per als diferents 

agents: la inst i tució universitària mateixa, l 'Administració educativa, els professors universitaris, els 

or ientadors i docents de secundària, els cont ractadors i empresaris, etc. 

La inst i tució universitària requereix aquestes dades per a la pròpia p lani icació i avaluació. La 

conf iguració dels nous plans d'estudis, el disseny d'aquests i la pos te r io r avaluació i acreditació o la 

reformulació dels plans actuals han de partir, a més, d'altres entrades, d'una anàlisi de les necessitats 

del mercat actual i de la situació dels graduats en el món laboral. D'al tra banda, la fo rmac ió de 

competències professionals no po t fer-se al marge dels elements que regeixen l 'entorn laboral. 

Un altre destinatari és l 'Administració educativa, atès que l'existència d' indicadors d' inserció laboral 

ha de ser un e lement clau de les polít iques universitàries. D'altra banda, la in formació o fer ta po t ser 

úti l per ajudar i o r ien tar els estudiants i els graduats universitaris durant la integració al món laboral 

(or ientació professional, borsa de t rebal l , etc.). Pel que fa als t u to rs i docents d'educació secundària, 

conèixer la t ransic ió dels t i tulats al món laboral és un e lement essencial a l 'hora d'assessorar els 

futurs universitaris en l'elecció d'estudis. 

C o m hem comentat , la in formació recoll ida és útil als diferents agents per: avaluar l 'assoliment del 

perfi l de formació, conèixer la situació laboral actual (relació amb els estudis, t ipologia de cont racte 

i remuneració) , mi l lo rar la qualitat de la inserció (funcions i satisfacció), va lorar el mapa ocupacional 

dels graduats (d ist r ibució per branques d'activi tat), realitzar un ajustament ent re l 'oferta de 

formac ió i la demanda generada pel sistema product iu o mi l lo rar la fo rmac ió dels graduats ( teòr ica, 

pràctica, competències transversals, etc.). Però, en últ ima instància, la principal aplicació de les dades 

recoll ides és cont r ibu i r a la cor recta presa de decisions per mi l lo rar cont ínuament la fo rmac ió que 

ofere ix la Universi tat de les Illes Balears. 

Atesa la importància d'aquest t ipus d'estudis, i per poder disposar de dades de manera contínua i 

poder generar històrics que permet in veure l 'evolució dels graduats amb relació a la seva inserció 

i analitzar les tendències, cont inuam recol l int de manera periòdica i sistemàtica informació sobre 

els t i tulats. 
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