Enquesta 2020 a les persones titulades de grau/cicle
(curs acadèmic 2015-2016; 2012-2013 només per a Medicina)
ENSENYAMENT
.............................................................................

1. Treballeu actualment?
(1) Sí (o estic de baixa laboral)  Passeu a la pregunta 3
(0) No

2. Heu treballat després de la titulació?
(1) Sí
(0) No




Feu referència a la darrera feina. No contesteu l’apartat SATISFACCIÓ AMB LA FEINA ACTUAL
Passeu a la pregunta 62

3. Heu fet o esteu fent el MIR? (només per a Medicina)
(1) Sí, l’he fet
(2) L’estic fent
(3) No  Passeu a la pregunta 4

3.1. En quina especialitat? (només respostes 1 o 2 de la pregunta 3; vegeu el catàleg de variables)
4. Quina feina teniu o és la darrera que heu tingut? .........................................................................
Nota: NO considerem feina situacions de cangurs, classes particulars esporàdiques o ocupacions molt temporals (com ara
feines d’estiu). SÍ que considerem feina les pràctiques professionals, la creació d’una empresa pròpia, etc., independentment
de tenir contracte o no.
Per a alguns grups d’ensenyaments hi ha categories prefixades a la pregunta (vegeu el catàleg de variables): Podeu classificar
la vostra feina en un dels àmbits següents?

5. Vau treballar durant els dos últims anys de la carrera?
(1) No, era estudiant a temps complet o amb alguna feina intermitent
(2) Sí, estudi i treball a temps parcial relacionat amb els estudis
(3) Sí, estudi i treball a temps parcial no relacionat amb els estudis
(4) Sí, estudi i treball a temps complet relacionat amb els estudis
(5) Sí, estudi i treball a temps complet no relacionat amb els estudis
6. Quantes feines heu tingut des que us vau titular? (inclosa l’actual, si s’escau)

(1) 1
(2) 2
(3) Entre 3 i 10
(4) Més de 10
7. Quant de temps us va costar trobar la primera feina després de titular-vos?
(1) Treballava abans d’acabar la
carrera
(4) Entre 4 i 6 mesos

(2) Menys d’1 mes

(3) Entre 1 i 3 mesos

(5) Entre 7 mesos i 1
any

(6) Més d’1 any

8. Com la vau trobar?
(1) Contactes personals o

(2) Iniciativa pròpia (enviant CV...)

(3) Oposició/concurs públic

(4) Servei d’Ocupació de

(5) Borses de treball oficials o

(6) Creació d’empresa o

Catalunya (SOC) / INEM

colꞏlegis professionals

despatx propi

familiars
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(7) Pràctiques d’estudis

(8) Serveis de les universitats

(10) Anunci web o premsa

(11) Altres

(9) ETT o empreses de
selecció

En relació amb la vostra FEINA ACTUAL (la principal) o la vostra DARRERA FEINA:
9. Quin any vau començar a treballar-hi? ......... (quatre dígits)
10. Què calia per a aquesta feina?
(1) La meva titulació específica
(2) Només ser titulat/ada
(3) No calia titulació universitària

10.1. El treball que feu o que fèieu és propi de la vostra titulació específica?

(1) Sí (0) No

10.2. Per a la feina que feu o que fèieu, creieu que us cal una titulació universitària?

(1) Sí (0) No

11. A quina branca d’activitat econòmica pertany l’empresa on treballeu o treballàveu? ..........................
12. Quin nivell de responsabilitat teniu o teníeu respecte d’altres persones amb les quals treballeu o treballàveu?
(1) Direcció/gerència
(2) Comandament intermedi (cap d’àrea, de secció o de departament, encarregat/ada, cap de taller o d’oficina...)
(3) Sense responsabilitat sobre altres persones

13. Quin tipus de contracte teniu o teníeu?
(1) Fix / Indefinit
(2) Autònom

12.1. En cas “Autònom”, treballeu per:



(1) Compte propi
(2) Compte aliè (autònom econòmicament dependent: 75% del rendiment
del treball d’un sol client)
(3) Temporal
(4) Becari/ària
(5) Sense contracte formal
per escrit

14. Teniu o teníeu una jornada laboral a temps complet?

(excepte “Becari/ària” de la pregunta 13)

(1) Sí (0) No (temps parcial...)
14.1. En cas de jornada a temps parcial, quantes hores treballeu o treballàveu a la setmana (sense comptar el temps
per menjar)? (1) Fins a 10 hores setmanals (2) D’11 a 24 hores setmanals (3) De 25 a 34 hores setmanals

15. Quina durada té o tenia el contracte?

(només “Temporal” de la pregunta 13)

(1) Menys de 6 mesos

16. L’empresa és d’àmbit:

(2) Entre 6 mesos i 1 any

(3) Més d’1 any

(1) Públic

(2) Privat

17. Quant guanyeu o guanyàveu anualment (brut)?
(1) Menys de 9.000 €

(2) Entre 9.000 i 12.000 €

(3) Entre 12.001 i 15.000 €

(4) Entre 15.001 i 18.000 €

(5) Entre 18.001 i 24.000€

(6) Entre 24.001 i 30.000 €

(7) Entre 30.001 i 40.000 €

(8) Entre 40.001 i 50.000 € (9) Més de 50.000 €

18. Quants treballadors/ores té l’empresa?

(excepte “Becari/ària” de la pregunta 13)

(1) 10 o menys

(2) Entre 11 i 50

(3) Entre 51 i 100

(4) Entre 101 i 250

(5) Entre 251 i 500

(6) Més de 500
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19. On treballeu o treballàveu (província o país)?
(1) Barcelona

(2)Tarragona

(3) Girona

(5) Resta de comunitats
autònomes

(4) Lleida

(6) Europa 

19.1. En quin país?

(7) Resta del món 

19.2. En quin continent?
19.3. En quin país?

VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA ACTUAL
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció:

(excepte “Sí” de la pregunta 2 i “Becari/ària” i “Sense contracte” de la

pregunta 13)

20. Amb el contingut de la feina

............................

21. Amb les perspectives de millora i promoció

............................

22. Amb el nivell de retribució

............................

23. Amb la utilitat dels coneixements de la formació universitària per a la feina

............................

24. Amb la feina en general

............................

(“Becari/ària” de la pregunta 13 sí que heu de respondre aquí)

VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA I LA SEVA ADEQUACIÓ AL LLOC DE TREBALL
Què opineu de la formació que vau rebre a la universitat? Puntueu de l’1 (molt baix) al 7 (molt bo) el nivell de
formació rebut a la universitat (contesta tothom) / la utilitat per a la feina (contesta tothom excepte “No” de la pregunta 2):
25./26. Formació teòrica .........../..........

27./28. Formació pràctica .........../..........

29./30. Expressió oral .........../..........

31./32. Comunicació escrita .........../..........

33./34. Treball en equip .........../..........

35./36. Lideratge .........../..........

37./38. Gestió .........../..........

39./40. Resolució de problemes .........../..........

41./42. Presa de decisions .........../..........

43./44. Creativitat .........../..........

45./46. Pensament crític .........../..........

47./48. Informàtica .........../..........

49./50. Idiomes .........../..........

51./52. Habilitats de documentació
.........../..........

53. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa titulació?
(1) Sí (0) No
53.1. En cas que no, quin és el motiu? (només “No” de la pregunta 53; multiresposta)
(1) No estic satisfet/a amb les sortides laborals o la professió derivada
(2) No em vaig adaptar bé al grup o als requisits de la titulació
(3) El disseny o la qualitat de la titulació no m’ha acabat de convèncer
(4) Sempre he tingut altres interessos
(5) Altres motius. Quins?___________
54. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu el mateix centre?
(1) Sí (0) No
54.1. En cas que no, quin és el motiu? (només “No” de la pregunta 54; multiresposta)
(1) El cost és molt elevat en comparació d’altres centres
(2) Per qüestions d’ubicació i accessibilitat
(3) Prefereixo altres tipus de models docents
(4) Els serveis que s’ofereixen són millors en altres centres
(5) Hi ha centres amb més reconeixement en el món laboral
(6) Altres motius. Quins?___________
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FORMACIÓ CONTINUADA
55. Des que heu acabat els estudis, heu continuat o continueu estudiant?
(1) No

pregunta 57

Passeu a la

(4) Sí, un postgrau o un màster

(2) Sí, cursos especialitzats

(3) Sí, un grau

(5) Sí, un doctorat

(6) Altres

56. Ho feu o ho heu fet a la mateixa universitat?

(1) Sí (0) No

RENDIMENT ACADÈMIC I ESTATUS SOCIOECONÒMIC
57. Quina és la nota del vostre expedient acadèmic?
(1) Aprovat

(2) Notable

(3) Excelꞏlent

(4) Matrícula

58. Quin és el nivell d’estudis més elevat dels vostres progenitors o tutors legals?
(1) Tots dos tenen estudis
primaris / sense estudis

(2) Un dels dos té estudis
mitjans

(4) Un dels dos té estudis
superiors

(5) Tots dos tenen estudis
superiors

(3) Tots dos tenen estudis mitjans

59. Pel que fa a l’ocupació del pare (o figura paterna), durant els vostres estudis universitaris treballava per:

(1) Compte propi

(2) Compte aliè

 59.1. És una feina que
requeria formació
universitària?

 59.2. Quin nivell?

(1) Sí (0) No
(1) Direcció/gestió
(2) Tècnic superior (requereix estudis
universitaris)
(3) Qualificat
(4) No qualificat

(3) No correspon

60. Pel que fa a l’ocupació de la mare (o figura materna), durant els vostres estudis universitaris treballava per:

(1) Compte propi

(2) Compte aliè

 60.1. És una feina que
requeria formació
universitària?

 60.2. Quin nivell?

(1) Sí (0) No
(1) Direcció/gestió
(2) Tècnic superior (requereix estudis
universitaris)
(3) Qualificat
(4) No qualificat

(3) No correspon
61. Quina és la situació que us defineix millor?
(1) Els meus progenitors i jo som nascuts a l’Estat espanyol
(2) Els meus progenitors són nascuts en un altre país i jo a l’Estat espanyol
(3) Els meus progenitors i jo som nascuts fora de l’Estat espanyol
(4) Altres

EN CAS D’ATUR (només “No” de la pregunta 1)
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62. Actualment esteu cercant feina?
(1) Sí  Passeu a la pregunta 64
(0) No
Nota: Considerem que “esteu cercant feina” si les últimes quatre setmanes n’heu estat cercant i, si en
trobéssiu avui, estaríeu disposat a incorporar-vos-hi com a màxim abans de dues setmanes.

63. En cas que NO, per quins motius?
(1) Continuar estudiant /
oposicions
(2) Maternitat / paternitat /
cura d’un familiar 

63.1. En cas “Maternitat / paternitat / cura d’un familiar”, un cop acabada, teniu
expectatives de cercar feina?
(1) Sí
(0) No

(3) Jubilació
(4) Altres

(A partir de la pregunta 64 respon només qui està cercant feina: “Sí” de la pregunta 62)
64. Quant de temps fa que cerqueu feina?
(1) Menys de 6 mesos

(2) Entre 6 mesos i 1 any

(3) Entre 1 i 2 anys

(4) Més de 2 anys

Valoreu de l’1 (gens important) al 7 (molt important) cadascun dels elements següents pel que fa a les vostres
dificultats per trobar feina:
65. Mancances en la formació universitària rebuda

............................

66. Activitats personals que impedeixen treballar (continuar estudiant, família,
altres...)

............................

67. Manca de pràctica professional

............................

68. Exigència de tenir una feina que m’agradi

............................

69. Manca de coneixements sobre el mercat laboral

............................

70. Exigència de tenir una feina amb un nivell retributiu adequat

............................

71. Manca de coneixements d’idiomes

............................

72. Manca de coneixements en informàtica

............................

73. Manca d’habilitats o de coneixements complementaris

............................

74. Des que us vau graduar, quantes feines heu rebutjat per considerar-les poc adequades? ............
Si heu contestat “No” a la pregunta 2, passeu a les preguntes de la 25 a la 61 i finalitzeu l’enquesta
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