
PRESENTACIÓ I OBJECTIU 
L'any 2001 AQU Catalunya i les set universitats públiques catalanes (Universitat de 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i 
Universitat Rovira i Virgili) van realitzar la primera enquesta conjunta d’inserció 
laboral als graduats i graduades de les universitats catalanes, per conèixer, entre 
altres qüestions, els temps, la qualitat i les vies de la seva inserció, i també per 
saber el seu grau de satisfacció respecte a la formació rebuda. 

Aquest projecte pioner, que per primer cop es feia de manera global, va implicar 
l'harmonització dels estudis d’inserció laboral que les universitats catalanes duien a 
terme de forma separada. El propòsit d’aquest projecte ambiciós era poder 
comparar i integrar la informació amb l’objectiu d’extreure’n conclusions fiables en 
l’àmbit català. 

Atesa la importància de les dades que proporcionava l'enquesta, es va decidir 
realitzar-la amb una periodicitat triennal, per tal de generar històrics que permetessin 
veure l'evolució dels graduats i graduades en relació amb la seva inserció i analitzar 
tendències. Els consells socials de les universitats catalanes han tingut un paper 
rellevant en l’impuls de la realització de les enquestes següents (2005 i 2008). I en 
la darrera enquesta s’hi van afegir les dades de la Universitat de Vic i de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

A partir dels resultats de les enquestes, AQU Catalunya ha impulsat periòdicament 
l’elaboració d’estudis que aprofundeixen en l’anàlisi de la inserció laboral de la 
població graduada catalana. Aquesta Jornada neix amb el propòsit de fer públics els 
resultats dels tres darrers estudis. 

El primer estudi que es presenta analitza les relacions entre l’estatus familiar, el 
bagatge acadèmic i la inserció professional. El segon aprofundeix en l’adequació de 
la formació universitària en el mercat laboral. I el tercer estudi, que s’ha realitzat 
amb la col·laboració de l’Institut Català de la Dona, analitza la qualitat de la inserció 
laboral des d’una perspectiva de gènere i proposa un model explicatiu de la inserció 
de les dones graduades. 

Finalment, i atès que aquests estudis es basen en enquestes que no reflectien el 
moment de crisi econòmica actual, en aquesta Jornada s’organitza una taula 
rodona, composta per agents socials, que vol posar en relleu el paper cabdal de les 
universitats en la formació de professionals que s’adaptin a les necessitats 
econòmiques i socials en els temps actuals. 

El 2011 els consells socials de les universitats catalanes i AQU Catalunya 
impulsarem la realització de la IV enquesta d’inserció laboral als graduats i 
graduades de l’any 2008, per conèixer quina ha estat la seva inserció tres anys 
després de finalitzar els estudis. 

Formació universitària i treball 
Universitat Autònoma de Barcelona, 23 de març de 2010 
 
Dimarts, 23 de març de 2010 
 
08.30 h  Recollida de les credencials i de la documentació  
  
09.00 h  Benvinguda i presentació 
 
09.15 h L’anàlisi i l’evolució de la d’inserció laboral dels graduats 

universitaris a Catalunya 
Josep Anton Ferré Vidal, director d’AQU Catalunya 

 
09.35 h Les universitats catalanes, factor d’equitat i de mobilitat 

professional. Una anàlisi sobre les relacions entre l’estatus familiar, 
el bagatge acadèmic i la inserció professional l’any 2008 dels titulats 
l’any 2004 a les universitats catalanes 

 Jordi Planas Coll i Sandra Fachelli, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma 
de Barcelona 

 
10.10 h  Adequació de la formació universitària al mercat de treball. 

Anàlisi de tres cohorts de graduats a Catalunya 
 Enric Corominas Rovira, Departament de Pedagogia, Universitat de Girona 
 
10.45 h Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari 
 AQU Catalunya 
 
11.20 h Pausa-Cafè 
 
11.45 h Taula rodona: La formació universitària en temps de crisi. El 

paper de les universitats  
Ponents: Ramon Roca Enrich, president del Consell Social de la Universitat de Lleida i 
president del Grup Ros Roca; José Luis Oller Ariño, defensor del client d’ENDESA; 
Joaquin Trigo Portela, director executiu del Foment del Treball Nacional; Jordi Alberich 
Llaveria, director general del Cercle d’Economia 
Modera: Joaquim Prats Cuevas, president d’AQU Catalunya 
 

 
12.45 h Cloenda 

 
13.00 h  Fi de la jornada 
 
 
 
 
 
 



PARTICIPANTS 
Els participants a qui s’adreça aquesta jornada són: membres dels Consells Socials, 
vicerectors responsables de la inserció laboral dels graduats, responsables i 
membres de les unitats tècniques de qualitat i de les borses de treball de les 
universitats catalanes, acadèmics i experts en matèria d’inserció laboral, personal de 
les agències de qualitat, membres de l’Institut Català de la Dona, agents socials 
interessats i mitjans de comunicació acreditats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc l’Hotel SERHS Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona  
Inscripció La capacitat de la sala és de 150 persones. El període d’inscripció s’obrirà 

a partir el 2 de març de 2010 a través del web d’AQU Catalunya, fins 
cobrir les places disponibles. 

Informació Tots els estudis i resultats de les enquestes realitzades es poden consultar 
a: 
 
 el web d’AQU Catalunya: http://www.aqu.cat/ 
 elButlletí d’AQU Catalunya, publicació gratuïta bimensual en suport 

digital: http://www.aqu.cat/butlleti/Subscriute.aspx?culture=ca-ES 
 

Contacte AQU Catalunya. Telèfon: 932 688 950. Adreça electrònica: 
infor@aqucatalunya.org 
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FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA I TREBALL 
Presentació dels resultats de tres estudis sobre la inserció 
laboral dels graduats i graduades de les universitats 
catalanes 
 
Universitat Autònoma de Barcelona, 23 de març de 2010 
 
 

Programa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


