
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 08/03/2010 

 

La inserció laboral dels graduats catalans 
 Com influeix la situació socio-cultural de la família en la inserció laboral dels graduats? 
 S’adequa la formació universitària al mercat de treball? 
 La inserció de les dones és diferent a la dels homes? 

 

Invitació als mitjans de comunicació a assistir a l’acte següent 

AQU Catalunya organitza el dimarts 23 de març, de 9 a 13 hores, la jornada Formació universitària i treball, on es 

presentaran els resultats de tres estudis sobre inserció laboral dels graduats catalans elaborats a partir de les 

enquestes que AQU Catalunya realitza cada tres anys, amb el suport dels consells socials de les universitats catalanes. 

 

Què presentem? 

1. Les universitats catalanes, factor d’equitat i de mobilitat professional. Jordi Planas i Sandra Fachelli, 

Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest estudi analitza les relacions entre l’estatus familiar, el bagatge 

acadèmic i la inserció professional. 

2. Adequació de la formació universitària al mercat de treball. Enric Corominas, Carme Saurina i Esperança 

Villar, Universitat de Girona.  

3. Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari. AQU Catalunya amb la col·laboració de l’Institut Català de 

la Dona. Aquest estudi 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. 

 

Una taula rodona amb agents socials 

La jornada es clourà amb una taula rodona amb els agents socials, amb l’objectiu de posar de relleu el paper de les 

universitats per formar professionals que s’adaptin a les necessitats econòmiques i socials en temps de crisi. 

Composició de la taula: 

 Ramon Roca, president del Consell Social de la Universitat de Lleida i president del Grup Ros Roca 

 José Luis Oller, defensor del client d’ENDESA 

 Joaquin Trigo, director executiu de Foment del Treball 

 Jordi Alberich, director general del Cercle d'Economia 

 Joaquim Prats, president d’AQU Catalunya (moderador de la taula rodona) 

 

Per a les acreditacions dels mitjans, la gestió d’entrevistes, o més informació: 932 688 950 
Acte: Jornada Formació universitària i treball 

Dia: 23 de març de 2010 
Hora: 9.00 a 13.00 hores 
Lloc: Hotel SERHS, Joan Villa Puig s/n, Vila universitària Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès  

Més informació: http://www.aqu.cat/activitats/tallers_jornades/jornada_uab_2010/index.html 
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