
ENTREVlSTA A HART~ CASADESOS

Molts estudiants treballaran
en feines que ara no existeixen"

El catedrbtic
d’Organitzaci6
d’Empreses Mart[
Casadest]s (Girona,
1971) ds director
de I’Agbncia per
a la Qualitat del
Sistema Universitari
de Catalunya (AQU)
des de setembre de
201:3. Per a ell, els
universitaris han de
treure el pa!s del pou
de la desocupaci6,
les carreres han de
formar mds que
especiaiitzar i

Ie s btulats en
humanitats haurien
de dirigir empreses

EUGENI CASANOVA

Estan ben orientats els joves a
I’hora d’accedir a la universitat?
Hi ha moltes mesures per orientar els
alumnes, per6 ara tamb6 hi ha moltes
m6s carreres. A Catalunya, hi ha uns
200 graus diferents, per6 si vas al teu
ambit, tampoc no en tens tants, el siste-
ma 6s bastant estable. Tenim 40.000 no-
yes places en tots els estudis. El sistema
catala esta molt ajustat, gaireb6 tothom
entra als estudis que vol.

Perb molts joves encara
s’equivoquen.
Les taxes d’aband6 han baixat els
filtims anys perqu6 es d6na una in-
formaci6 millor. Per6 en enginyeria,
per exemple, la mitjana a Catalunya a
primer curs esta en el 25%, i un altre
25% repeteix. Nom6s la meitat dels
alumnes passa a segon. Aix6 representa
una llosa molt gran per al sistema i per
als mateixos estudiants, per6 quan als
titulats catalans se’ls pregunta si repe-
tirien carrera i universitat, el 70% diu
que si. lks un dels indexs m6s elevats
d’Europa.

Quin consell donaria a I’hora
d’escollir una carrera?
Jo triaria allb que m’agrada i tint
habilitats per fer, i despr6s m’especia-
litzaria amb un master. Un ha de mirar
les seves aptituds i no el mercat laboral
del moment, perqu6 tot canvia. Hi ha
moltissima oferta d’estudis i tothom
pot trobar el seu lloc. Les decisions
dels divuit anys et marcaran la vida.
Tothom que t6 aptituds pot trobar un
nlnxol de mercat en al16 que li agrada,

potser m6s que si has estudiat una cosa
per trobar feina.

Surt a compte un tirol?, es veuen
universitaris en feines molt
b&siques.
A m6s formaci6 m6s ocupaci6, aix6 6s
clar. Els universitaris tenen un 50% m6s
de possibilitats de trobar feina que els
altres. La formaci6 surt molt a compte, i
corn mrs en tens, millor. Amb un mhster
tens m6s facilitats per trobar feina, i
arab un doctorat encara m6s.

I ds una feina que correspon als
estudis que s’han fet?
Malgrat el que es dig~i, les dades de-
mostren que la qualitat de l’ocupaei6
esta molt lligada als estudis. El 80% dels
titulats universitaris treballen en feines
de titulat universitari.

En qu~ ha de millorar la
universitat?
L’AQU fauna enquesta amb 25.000
universitaris cada tres anys. La pr6xima
surt el mes que ve. La de12011 ens deia
que la universitat havia de superar-se en
idiomes, ocupaci6 i lideratge. Els flltims
tres anys s’ha let un esforg molt impor-

FREDERIC CAMALLONGA

A mds formaci6
mds ocupacid; els
universitaris tenen
un 50% mds de
possibilitats de
trobar feina que
les altres persones"

tant per intentar ocupar els estudiants.
A tots els estudis de grau a Catalunya es
poden fer practiques, cosa que abans no
passava, i s’han potenciat les borses de
treball. Les universitats catalanes, les
ordenis corn les ordenis, sempre estan
amunt en el r&nquing espanyol.

El futur laboral preval a I’hora de
triar una carrera?
~s probable que els estudiants d’avui

acabin treballant en feines que ara
no existeixen perqu+ l’evoluci6 de la
societat ~s molt rapida. Cal fer una
carrera que doni compet+ncies i sigui
flexible, s’ha acabat treballar al costat
de casa o en al16 que vull. Els estudis
cada vegada han d’estar m~s lligats a
compet6ncies i habilitats que a una
feina concreta.

La universitat est~ encarant
aquests nous reptes?
Arran de Bolonya, totes les universitats
imparteixen compet+ncies tranversals:
comunicacid, expressid escrita, treball
en equip, idiomes, lideratge... El siste-
ma universitari catal& forneix aquestes
compet+ncies, tot i que hi ha coses, corn
els idiomes, en qu~ flaqueja.

I qu~ es fa per superar aquesta
mancanca?
Existeix una llei perqu6 tots els gradu-
ats tinguin el nivell B2, queen angl6s 6s
el del First Certificate. Moltes univer-
sitars l’estan implantant i sera general.
Hem d’aconseguir que tots els universi-
taris controlin una tercera lleng~a, aix6
6s fonamental, es un problema de pals.

Quins estudis asseguren avui una
feina?
Els que m6s, ci6ncies de la salut, que ge-
neren una ocupaci6 per sobre de190%,
i els que menys, les humanitats, per6
estan per damunt de180%, de manera
que no hi ha gaire difer6ncia. Titulats
en ci6ncies socials i enginyers sempre
se’n necessitaran. De gent bona se’n
necessita sempre, tamb6 en el camp de
les humanitats.

Que aqu~ no tenen gaire bona
premsa...
ks veritat i 6s un error. En pffisos
punters corn Alemanya, un 12% dels
estudiants fan humanitats, i a Catalunya
el percentatge ha caigat al 8%. Holanda,
amb un dels sistemes educatius m6s
potents del mdn, o la Universitat de
Halward han publicat estudis que donen
rellevancia ales humanitats. AI Regne
Unit molts gerents de grans empreses
s6n titulats en filologia, o en literatura, o
en filosofia... Les humanitats donen una
gran base i despr6s pots ferun master
que t’especialitzi.

La universitat ha de formar, perb
tamb~ ha d’ocupar?
Totbom ha de fer el que pugui per
treure el pals del desastre de la poca
ocupaci6. Les universitats ho estan
fent, per6 ban d’anar m6s enll/~ i han de
format la gent que ha de crear la feina.
Si els universitaris no creem feina, qui
ho rata? Aquesta ~s la prioritat: totes les
carreres, tots els ambits valen. Molts es-
tudis fomenten l’emprenedoria, cal fer
que el titular s’adoni que no nomds ha
de buscar feina, sin6 que l’ha de crear.
Aquesta 4s la soluci6 del pals.
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