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PROPOSTA D’ACORD PER CONCRETAR LA PARTICIPACIÓ DE 
LES UNIVERSITATS CATALANES EN LA SEGONA EDICIÓ DEL 
PROJECTE “AVALUACIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS 
GRADUATS UNIVERSITARIS DES DE LA PERSPECTIVA DELS 
OCUPADORS” 

1. Projecte ocupadors 2014-2017 

En el Marc del Conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària “la Caixa”, AQU 

Catalunya va percebre la quantitat de 175.000 euros, entre 2014 i 2015, per desenvolupar el 

projecte Avaluació de la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels 

ocupadors. 

Aquest projecte tenia com a objectiu conèixer la percepció dels ocupadors sobre les 

competències i la formació de la població universitària recentment graduada contractada i s’ha 

desenvolupat en 3 fases: 

 

Fase 1: Estudi quantitatiu 

En aquesta fase que ha finalitzat s’han realitzat les accions següents: 

1. Creació d’un comitè científic per elaborar les 5 enquestes 

2. Establiment dels vincles per obtenir la col·laboració dels Departaments de Funció 

Pública, Economia i Coneixement, Salut, Empresa i Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya 

3. Obtenció de registres per a la construcció de 5 bases de dades a través de:  

a. la compra de bases de dades;  

b. la integració amb bases de dades facilitades per les universitats; 

c. les dades provinents de l’IDESCAT;  

d. I les dades provinents dels Departaments de Funció Pública, Ensenyament i 

Salut. 
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4. Realització del treball de camp. Totes les enquestes s’han realitzat on-line, tret de la 

d’empreses privades que ha tingut un reforç telefònic. 

5. Explotació dels resultats, anàlisi, elaboració d’informes i presentació 

 

En concret, durant aquest fase s’han realitzat les enquestes següents, els resultats de les quals 

s’han presentat amb les seves corresponents jornades: 

 

Que analitzaven aquests aspectes: 

 

 

Els resultats s’han publicat en aquests documents: 
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Fase 2: Estudi qualitatiu 

Pel que fa  l’estudi qualitatiu s’han realitzat les accions següents:  

1. Establiment 12 sectors d’activitat, identificant les titulacions associades 

2. Recerca dels participants en els focus grup 

3. Realització i organització de 12 focus grup que van comptar amb 81 persones i de 20 

entrevistes individuals per completar l’estudi 

4. Contractació d’un grup de recerca especialista en anàlisi qualitativa 

5. Supervisió de l’elaboració i revisió de 12 informes per sectors i de l’Informe global 

Els focus grups que es van realitzar van ser: 
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Els quals reflexionaven sobre aquests aspectes: 

 

 

Fruit d’aquests focus grups s’han elaborat 1 informe global i 10 

informes per sectors: 
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Fase 3: Ajuts de recerca 

Es van convocar ajuts de recerca per un import global de 50.000 euros que es van concedir a: 

 

Els treballs de recerca s’han presentat a AQU Catalunya. 

Qüestions pendents 

Per acabar de tancar el projecte 2014-2017, AQU Catalunya li queda: traduir a l’anglès els 

informes d’Infermeria i Medicina i presentar els resultats qualitatius i els resultats dels ajuts de 

recerca.  

 

 

 

http://www.aqu.cat/estudis/ocupadors/analisi_qualitatiu.html
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2. Projecte ocupadors 2017-2019 

AQU Catalunya va sol·licitar reeditar el projecte per al període 2017-2019, amb un cost total de 

de 183.700 euros.  

Atès que tant la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca i de 

la Fundació Bancària “la Caixa” es creu que l’objecte del treball és altament útil, s’ha acordat 

seguir donant suport al projecte, tot quedant subjecte a la signatura dels propers convenis entre 

aquestes institucions. 

En el conveni de 2016, AQU Catalunya ja ha estat dotada amb un import de 100.000 euros per 

iniciar el projecte. 

El disseny del projecte s’està acabant de definir i s’ha de validar per la Secretaria d’Universitats 

i Recerca i la Fundació Bancària “la Caixa”. Atès el seu major impacte, en aquesta nova edició 

s’aposta per incrementar el nombre d’enquestes sectorials:  

 

 Projecte 2014-2017 Projecte 2017-2019 

1. Funció Pública Funció Pública 

2. Centres educatius Centres educatius 

3. Infermeria Infermeria 

4. Medicina Medicina 

5. Altres empreses  

5.  Turisme 

6.  Enginyeries i TIC 

7.  Enginyeries de la producció 

8.  Biociències 

9.  Humanitats i Indústries culturals 

10.  Farmàcia 

11.  Serveis jurídics 

12.  Construcció  

13.  Mitjans de comunicació 

14.  Entitats financeres 

15.  Consultories 

16.  Disseny 
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Proposta d’acord 

Per tal de garantir el bon funcionament d’aquest projecte, s’acorda demanar a les universitats 

membres del Consell de Govern d’AQU Catalunya que participin en la segona edició del 

Projecte “Avaluació de la Inserció Laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels 

ocupadors” 

Aquesta participació es concreta en: 

1. Seguiment al llarg del projecte 

Facilitar la participació d’acadèmics i de professionals del món de l’empresa per 

col·laborar en el projecte, en les fases que es determinin. 

 

2. Elaboració de la base de dades per l’estudi d’ocupadors 

Col·laborar en l’elaboració d’una base de dades d’organitzacions que hagin contractat 

graduats durant els darrers anys mitjançant la seva borsa de treball, o hagin 

acceptat estudiants en pràctiques.  

D’aquesta forma facilitaran a AQU Catalunya les dades de contacte (CIF, nom 

organització, nom de la persona de contacte, telèfon, correu electrònic) i perfil d’aquestes 

empreses (codi CNAE, mida de la organització) per a la creació de la base de dades a 

partir de la qual es seleccionarà una mostra per a trametre les enquestes.  

 

3. Col·laborar en la difusió dels resultats del projecte 

Col·laborar en la difusió dels resultats, tot participant en el disseny de la difusió a través 

dels vicerectors de qualitat; facilitant espais per a la realització de les jornades i impulsant 

la seva difusió dins de la comunitat universitària. 

 

Per la seva part AQU Catalunya es compromet a: 

1. Fer un ús exclusiu de les dades d’acord amb la finalitat del projecte 

AQU Catalunya es compromet a no fer cap altre ús de les dades de les organitzacions 

que facilitin les Universitats que l’establert en aquest projecte. La base de dades 

generada es tractarà de forma totalment confidencial, amb l’únic objectiu de seleccionar 

una mostra representativa dels sectors a enquestar. En cap cas es difondran dades 

desagregades per universitat. 

Igual que amb l’estudi d’inserció laboral, els resultats de l’estudi es posaran a disposició 

de la comunitat acadèmica que ho demani, per tal de poder aprofundir en l’anàlisi de 

resultats i fomentar la recerca en l’àmbit de la transició al mercat laboral i l’ocupabilitat 

de les persones graduades. 

 

2. Difondre el projecte i els seus resultats 

Els estudis són útils sempre i quan siguin coneguts pels qui, finalment, els han d’utilitzar. 

Entenent que el principal destinatari d’aquest estudi són els responsables del disseny i 

modificació dels plans d’estudi, AQU Catalunya es responsabilitzarà de difondre els 

resultats obtinguts a aquest col·lectiu, en especial. Així com a la societat en general.   


