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0. Fitxa Tècnica
OBJECTIU: L’enquesta d’inserció laboral té com a objectiu principal obtenir informació sobre la situació laboral dels titulats i titulades (nivell de
col•locació, funcions que desenvolupen, valoració que fan de les condicions retributives, de les expectatives de promoció,. . . ) i sobre la valoració que
fan dels serveis rebuts al llarg dels seus estudis cursats a la UPC (formació teòrica, pràctica, dèficits de formació respecte les necessitats que tenen al
mercat de treball,..).

REALITZACIÓ DE L’ENQUESTA: AQU Catalunya.

EDICIÓ: 2020.

POBLACIÓ: Persones graduades de la promoció corresponent al curs 2015-2016.

PERÍODE DE REALITZACIÓ: L’estudi es va dur a terme durant el primer trimestre del 2020 (abans de la pandèmia COVID-19).

MÈTODE DE REALITZACIÓ: L’enquesta es va realitzar mitjançant trucades telefòniques.

Característiques metodològiques
Instrument Enquesta
Població total 4930
Percentatge de participació 42.2%
Format Digital
Periodicitat Triennal
Error mostral 1.6%
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TAULA DE PARTICIPACIÓ:

Centre Dones % Homes % Respostes
EEBE 39 21.1 146 78.9 185
ESAB 31 52.5 28 47.5 59
EPSEB 51 38.6 81 61.4 132
ETSAB 84 54.5 70 45.5 154
ETSEIB 57 19.4 237 80.6 294
ETSETB 43 15.9 228 84.1 271
ETSECCPB 23 20.5 89 79.5 112
FIB 8 6.3 118 93.7 126
EPSEVG 19 19.6 78 80.4 97
FOOT 32 84.2 6 15.8 38
EPSEM 14 19.2 59 80.8 73
ETSAV 40 46.0 47 54.0 87
FNB 7 16.7 35 83.3 42
FME 9 39.1 14 60.9 23
EETAC 16 21.6 58 78.4 74
ESEIAAT 51 16.2 263 83.8 314
TOTAL 524 25.2 1557 74.8 2081
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A: DADES PERSONALS I ACADÈMIQUES
A1. Treballeu actualment?:

Respostes %
Treballo 1936 93
No treballo però he treballat després dels estudis 124 6
No he treballat mai després dels estudis 21 1
TOTAL 2081 100

No he treballat mai després dels estudis

No treballo però he treballat després dels estudis

Treballo

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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A2. Quina feina teniu o és la darrera que heu tingut?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1554 75.4
Tècnics i professionals de suport 255 12.4
Directors i gerents 153 7.4
Treballadors al servei de la restauració, personals, protecció i venedors 28 1.4
Empleats comptables, administratius i empleats d’oficina 24 1.2
No recodificada 18 0.9
Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufeactereres i la construcció 12 0.6
Operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors 8 0.4
Ocupacions elementals 5 0.2
Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i perqueres 3 0.1
TOTAL 2060 100.0
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Treballadors qualificats en activitats agrícoles,
ramaderes, forestals i perqueres

Ocupacions elementals

Operadors d'instal·lacions i maquinària i
muntadors

Artesans i treballadors qualificats de les
indústries manufeactereres i la construcció

No recodificada

Empleats comptables, administratius i empleats
d'oficina

Treballadors al servei de la restauració,
personals, protecció i venedors

Directors i gerents

Tècnics i professionals de suport

Tècnics i professionals científics i
intel·lectuals

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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A3. Vau treballar durant els dos últims anys de la carrera?:
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
No, era estudiant a temps complet o amb alguna feina intermitent 685 33.3
Sí, estudi i treball a temps parcial relacionat amb els estudis 641 31.1
Sí, estudi i treball a temps complet relacionat amb els estudis 470 22.8
Sí, estudi i treball a temps parcial no relacionat amb els estudis 173 8.4
Sí, estudi i treball a temps complet no relacionat amb els estudis 84 4.1
Ns/Nc 7 0.3
TOTAL 2060 100.0

Ns/Nc

Sí, estudi i treball a temps complet no relacionat
amb els estudis

Sí, estudi i treball a temps parcial no relacionat
amb els estudis

Sí, estudi i treball a temps complet relacionat
amb els estudis

Sí, estudi i treball a temps parcial relacionat
amb els estudis

No, era estudiant a temps complet o amb alguna
feina intermitent

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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A4. Quantes feines heu tingut des que us vau titular?
* Inclosa l’actual, si s’escau * No contesten els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
1 feina 616 29.9
2 feines 689 33.4
De 3 a 10 feines 744 36.1
Més de 10 feines 9 0.4
Ns/Nc 2 0.1
TOTAL 2060 100.0

Ns/Nc

Més de 10 feines

De 3 a 10 feines

2 feines

1 feina

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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A5. Quant de temps us va costar trobar la primera feina després de titular-vos?
* Inclosa l’actual, si s’escau * No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Tenia la feina abans d’acabar la carrera 933 45.3
Menys d’1 mes després d’acabar la carrera 365 17.7
Entre 1 i 3 mesos després d’acabar la carrera 370 18.0
Entre 4 i 6 mesos després d’acabar la carrera 189 9.2
Entre 7 mesos i 1 any després d’acabar la carrera 81 3.9
Més d’1 any després d’acabar la carrera 118 5.7
Ns/Nc 4 0.2
TOTAL 2060 100.0

Ns/Nc

Més d'1 any després d'acabar la carrera

Entre 7 mesos i 1 any després d'acabar la carrera

Entre 4 i 6 mesos després d'acabar la carrera

Entre 1 i 3 mesos després d'acabar la carrera

Menys d'1 mes després d'acabar la carrera

Tenia la feina abans d'acabar la carrera

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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A6. Com la vau trobar?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Iniciativa pròpia (donant CV...) 553 26.8
Contactes personals o familiars 505 24.5
Pràctiques estudis 343 16.7
Portals web d’anuncis o premsa 171 8.3
Borses de treball oficials o col·legis professionals 146 7.1
Serveis de les universitats 113 5.5
ETT o empreses de selecció 62 3.0
Creació pròpia empresa/despatx 18 0.9
Oposició/concurs públic 15 0.7
Servei dOcupació de Catalunya (SOC) / INEM 13 0.6
Altres 117 5.7
Ns/Nc 4 0.2
TOTAL 2060 100.0
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Ns/Nc

Altres

Servei dOcupació de Catalunya (SOC) / INEM

Oposició/concurs públic

Creació pròpia empresa/despatx

ETT o empreses de selecció

Serveis de les universitats

Borses de treball oficials o col·legis
professionals

Portals web d’anuncis o premsa

Pràctiques estudis

Contactes personals o familiars

Iniciativa pròpia (donant CV...)

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge

Respostes classificades com “Altres”:
- A TRAVES DE INTERNET INFOJOS
- A TRAVES DE LOS PROFESORES DE MASTER
- A través de un Forum que organizó la universidad entregó el CV en una empresa y empzó el proceso de selección con una em
- a traves de un profesor
- a traves de un profesor de la universidad
- A través de un proyecto que hizo la üniversidad una de las empresas participantes le llamó
- a traves de una colaboracion con la upc
- A TRAVES DEL MEU DOCENT
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- anunci de universitat
- asosiacio de estudiants de la upc
- ASSISTENCOIA A CONGRESSOS DEL AMBIT I AUTOCANDIDATURA EN AQUESTA CASOS
- autonom
- autonom propi crar empresa
- beca de colaboracio educativa
- beca del santander
- beca universitat
- bolsa d trabajo en univedidad
- bolsa de la facultad/universidad
- bolsa de trabajo de la universidad
- BOLSA DE TRABAJO UPC
- bolsas de trabajo oficial de la universidad
- borsa de treball de la universitat
- borsa de treball practiques
- borsa interna de la facultat
- borsa tgrebll fundacio sim
- borses de practiques de la universitat
- buscant llistats linkelin i enviant curriculum
- cesic
- cliente de anterior ofrecio trabajo
- coneixa l’empresa per les practiques que feia
- consejo superios deprtes
- contactaron ellos
- contactes personals i enviament de cv
- echo un cv en un anumncio web y al año siguiente le llamaron para otro puesto al
- EMP‘RESA DE RECURSO HUMANOS
- EN INTERNET EN LA PAGINA DEL ESAB
- ENTRO HACIENDO PRACTICAS
- era autonoma quan estaba fent projecte
- es autonom
- es la seva empresa
- estaba d’exedencia a una empresa i quan va acabar la carrera va tornar
- ESTAR AL LLOC ADEQUAT EN EL MOMENT ADEQUAT
- event
- FERIA DE TREBALL
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- fira empreses facultat
- fira empreses
- FORO DE EMPLEO DE LA UPC
- forum emoreses upc barcelona
- HEM VAREN VINDRE A BUSCAR D’INFOJOBS
- hize practicas en la empresa pero para un profesor
- infojobs
- infojobs
- Infojobs
- Infojobs
- INFOJOBS
- INFOJOBS
- infojobs practiques
- infojop
- infojos
- INFOJOS EN INTERNET
- inguenin
- interi
- INTERIM
- internet
- internet curriculums
- la meva tutora
- le contactaron ellos
- le contactaronm ellos
- LE LLAMARON A EL
- le llamaron ellos
- LINKDIN
- Linked In
- Linked In
- LINKEDIN
- LINKEDIN
- LINKEDIN
- LINKELIM
- linkelin
- linkelin
- linkelin infojobs
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- LLOC QUE TREBALLAVA I LI VAN OFERRIR TORNA A TREBALLAR
- mitjançant la beca del santander
- oposicions
- pagina web de la universidad
- pàgines web de recerca de feina
- personales y por la bolsa
- POR CONTACTO DE LA FERIA DE LA FACULTAD
- por contrato municipal
- por infojobs
- POR INFOJOBS
- POR LINKEDIN
- por recomendación de un profesor
- POR RECOMENDACIÓN DE UN PROFESOR
- POR UN CICLO SUPERIOR
- Por un convenio de colaboracion fuera de UNI
- POR UN PROFESOR DEL MASTER
- Portal empleo por internet
- portal web de los servicios de la universidad
- pràctiques d’una altra carrera
- practiques del estudis gracies a un contacte personal
- practiques del grau superior
- practiques del master
- practiques del master
- practiques del master a l’estranger
- profesor de la carrera
- reclutes de l’empresa es van posar en contacte amb ell
- recomendado dentro del despacho
- serveis universitaris del master a Italia
- SERVICIO DE EMPLEO DE LAS ISLASM BALERARES
- tfg
- un profesor que va oferir la feina
- un profesor universitat
- una beca
- una beca de la universidad
- una colaboracion con el proyecto fin de carrera
- una mezcla de contactos personales y la bolsa de trabajo de la universidad
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- xarxer professionals
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B: EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA ACTUAL (la principal) O LA VOSTRA
DARRERA FEINA:
B1. Quin any vau començar a trebellar-hi?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Abans del 1997 14 0.7
Entre el 1998 i 2001 31 1.5
Entre el 2002 i 2005 33 1.6
Entre el 2006 i 2009 58 2.8
Entre el 2010 i 2013 81 3.9
Entre el 2014 i 2017 866 42.0
Després del 2018 975 47.3
Ns/Nc 2 0.1
TOTAL 2060 100.0

Ns/Nc

Després del 2018

Entre el 2014 i 2017

Entre el 2010 i 2013

Entre el 2006 i 2009

Entre el 2002 i 2005

Entre el 1998 i 2001

Abans del 1997

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B2. Què calia per a aquesta feina?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
La vostra titulació específica 1326 64.4
Només ser titulat universitari 433 21.0
No calia titulació universitària 301 14.6
TOTAL 2060 100.0

No calia titulació universitària

Només ser titulat universitari

La vostra titulació específica

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B2.1. El treball que feu o que fèieu és propi de la vostra titulació específica?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Sí 1485 72.1
No 575 27.9
TOTAL 2060 100.0

27.9%

72.1%

Sí

No
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B2.2. Per a la feina que feu o que fèieu, creieu que us cal una titulació específica?
* Només contesten els que han contestat “No” a la pregunta anterior.

Respostes %
Sí 380 66.1
No 195 33.9
TOTAL 575 100.0

33.9%

66.1%

Sí

No
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B3. Branca activitat econòmica:
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Serveis a les empreses. Lloguer de béns 550 26.7
Construcció 203 9.9
Materials de transport. Fabricació vehicles motor, bicicletes, construcció naval, material ferroviari, etc. 179 8.7
Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió 177 8.6
Tecnologies de comunicació 160 7.8
Educació, investigació i serveis culturals 131 6.4
Transport i activitats afins 95 4.6
Comerç i reparacions 78 3.8
Institucions financeres, assegurances i activitats immobiliàries 74 3.6
Electricitat, gas i aigua. Fabricació de generadors de vapor, captació, depuració i distribució d’aigua 59 2.9
Administració pública, defensa, i seguretat Social 53 2.6
Indústries farmacèutiques i cosmètiques 51 2.5
Sanitat i assistència social 49 2.4
Productes alimentaris, begudes i tabac 44 2.1
Indústries químiques 36 1.7
Altres serveis prestats a la comunitat 20 1.0
Restaurants, cafès i hosteleria 17 0.8
Cautxú i plàstic. Altres indústries manufactureres. Reciclatge. Fabricació de vidre, fibres sintètiques 14 0.7
Indústries tèxtils, del cuir i de confeccions 12 0.6
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça 10 0.5
Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició. Fabricació de pasta de paper, cartró 6 0.3
Mitjans de comunicació (radio, televisió, cinema, vídeo, editorials, etc.) 6 0.3
Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta 5 0.2
Pesca i piscicultura, aqüicultura d’aigües continentals o marines 3 0.1
Comb. Sòlids, petroli, gas i minerals radioactius 2 0.1
Extracció i transformació de minerals 1 0.0
Ns/Nc 25 1.2
TOTAL 2060 100.0
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B4. Quin nivell de responsabilitat teniu o teníeu respecte d’altres persones amb les quals treballeu o treballàveu?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Sense responsabilitat sobre altres persones 964 46.8
Comandament intermedi 908 44.1
Direcció/gerència 184 8.9
Ns/Nc 4 0.2
TOTAL 2060 100.0

Ns/Nc

Direcció/gerència

Comandament intermedi

Sense responsabilitat sobre altres persones

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B5. Quin tipus de contracte teniu o teníeu?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Fix 1482 71.9
Temporal / interí 332 16.1
Autònom 187 9.1
Becari/ària 48 2.3
Sense contracte 6 0.3
Ns/Nc 5 0.2
TOTAL 2060 100.0

Ns/Nc

Sense contracte

Becari/ària

Autònom

Temporal / interí

Fix

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B5.1. Quin tipus d’autònom sou o ereu?:
* Només els que han respost “Autònom” a la pregunta B5

Respostes %
Compte propi 140 74.9
Compte alié 47 25.1
TOTAL 187 100.0

25.1%

74.9%

Compte propi

Compte alié
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B6. Teniu o teníeu una jornada laboral a temps complet?
* No responen els que han contestat “Becari/ària” a la pregunta B5

Respostes %
Sí 1920 95.4
No 92 4.6
TOTAL 2012 100.0

4.6%

95.4%

Sí

No
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B6.1 En cas de jornada a temps parcial, quantes hores treballeu o treballàveu a la setmana (sense comptar el
temps per menjar)?
* Només responen els que han contestat “No” a la pregunta anterior.

Respostes %
Fins a 10 hores setmanals 8 8.7
D’11 a 24 hores setmanals 34 37.0
De 25 a 34 hores setmanals 48 52.2
Ns/Nc 2 2.2
TOTAL 92 100.0

Ns/Nc

De 25 a 34 hores setmanals

D'11 a 24 hores setmanals

Fins a 10 hores setmanals

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B7. Quina durada té o tenia el contracte?
* Només responen els que han contestat “Temporal” de la pregunta B5

Respostes %
Menys de sis mesos 43 13.0
Entre sis mesos i un any 156 47.0
Més d’un any 127 38.3
Ns/Nc 6 1.8
TOTAL 332 100.0

Ns/Nc

Més d'un any

Entre sis mesos i un any

Menys de sis mesos

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B8. L’empresa és d’àmbit?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Privat 1842 89.4
Públic 210 10.2
Ns/Nc 8 0.4
TOTAL 2060 100.0

89.4%

10.2%

Privat

Públic

Ns/Nc

26



Resultats Inserció Laboral - Edició 2020
GPAQ

B9. Quant guanyeu o guanyàveu anualment brut?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Menys de 9.000 € 34 1.7
Entre 9.000 i 12.000 € 41 2.0
Entre 12.001 i 15.000 € 70 3.4
Entre 15.001 i 18.000 € 95 4.6
Entre 18.001 i 24.000 € 308 15.0
Entre 24.001 i 30.000€ 568 27.6
Entre 30.001 i 40.000 € 532 25.8
Entre 40.001 i 50.000 € 176 8.5
Més de 50.000 € 173 8.4
Ns/Nc 63 3.1
TOTAL 2060 100.0

Ns/Nc

Més de 50.000 €

Entre 40.001 i 50.000 €

Entre 30.001 i 40.000 €

Entre 24.001 i 30.000€

Entre 18.001 i 24.000 €

Entre 15.001 i 18.000 €

Entre 12.001 i 15.000 €

Entre 9.000 i 12.000 €

Menys de 9.000 €

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B10. Quants treballadors/ores té l’empresa?
* No responen els que han contestat “Becaria/ària” a la pregunta B5

Respostes %
10 o menys 334 16.6
Entre 11 i 50 392 19.5
Entre 51 i 100 187 9.3
Entre 101 i 250 224 11.1
Entre 251 i 500 178 8.8
Més de 500 680 33.8
Ns/Nc 17 0.8
TOTAL 2012 100.0

Ns/Nc

Més de 500

Entre 251 i 500

Entre 101 i 250

Entre 51 i 100

Entre 11 i 50

10 o menys

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B11. On treballeu o treballàveu (província o país)?
* No contestan els que han respost “No he treballat mai després dels estudis” a la pregunta A1.

Respostes %
Barcelona 1661 80.6
Tarragona 54 2.6
Girona 44 2.1
Lleida 33 1.6
Resta de comunitats autònomes 151 7.3
Europa 101 4.9
Resta del món 16 0.8
TOTAL 2060 100.0

Resta del món

Europa

Resta de comunitats autònomes

Lleida

Girona

Tarragona

Barcelona

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B11.1. En quin país?
* Només els que han respost “Europa” a la pregunta B11

Respostes %
Andorra 2 2.0
Bèlgica 4 4.0
Txèquia 1 1.0
Dinamarca 4 4.0
Finlàndia 1 1.0
França 17 16.8
Alemanya 27 26.7
Irlanda 4 4.0
Itàlia 3 3.0
Luxemburg 2 2.0
Països Baixos 9 8.9
Eslovènia 2 2.0
Espanya 1 1.0
Suècia 2 2.0
Suïssa 2 2.0
Regne Unit 20 19.8
TOTAL 101 100.0
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Regne Unit
Suïssa
Suècia

Espanya
Eslovènia

Països Baixos
Luxemburg

Itàlia
Irlanda

Alemanya
França

Finlàndia
Dinamarca

Txèquia
Bèlgica
Andorra

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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B11.2. En quin continent?
* Només els que han respost “Resta del món” en la pregunta B11

Respostes %

África 7 43.8
Amèrica 2 12.5
Àsia 7 43.8
TOTAL 16 100.0

Àsia

Amèrica

África
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B11.3. En quin país?
* Només els que han respost “Resta del món” en la pregunta B11

Respostes %
Xile 1 6.2
Xina 1 6.2
Corea del Sud 1 6.2
Malàisia 1 6.2
Qatar 1 6.2
Aràbia Saudí 1 6.2
Emirats Àrabs Units, els 2 12.5
Estats Units, els 8 50.0
TOTAL 16 100.0
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C: VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA
ACTUAL
* Escala de valoració: 1=gens satisfet/a; 7=molt satisfet/a; Ns/Nc

* No contesten els que han contestat “Sí” de la pregunta A2, “Becaria/ària” i “Sense contracte” de la pregunta B5

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

n % n % n % n % n % n % n % n % Mitjana Desv. tipus

Amb el contingut de la feina 0 0 6 0.3 30 1.6 86 4.5 461 24.3 808 42.6 501 26.4 3 0.2 5.9 0.93
Amb les perspectives de millora i promoció 46 2.4 79 4.2 125 6.6 211 11.1 466 24.6 550 29 411 21.7 7 0.4 5.3 1.5
Amb el nivell de retribució 24 1.3 68 3.6 166 8.8 297 15.7 574 30.3 531 28 230 12.1 5 0.3 5 1.34
Amb la utilitat dels coneixements de la formació
universitària per a la feina

53 2.8 130 6.9 193 10.2 377 19.9 559 29.5 379 20 201 10.6 3 0.2 4.7 1.48

Amb la feina en general 5 0.3 10 0.5 49 2.5 138 7.2 486 25.2 920 47.7 321 16.6 1 0.1 5.7 0.98
TOTAL 128 1.4 293 3.1 563 5.9 1109 11.7 2546 26.8 3188 33.5 1664 17.5 19 0.2 5.3 1.34
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D: VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA I LA SEVA ADEQUACIÓ AL LLOC DE
TREBALL
D1. 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.
* Escala de valoració: 1=molt baix; 7=molt bo; NS/NC

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

n % n % n % n % n % n % n % n % Mitjana Desv. tipus

Formació teòrica 10 0.5 58 2.8 128 6.2 316 15.2 720 34.6 673 32.3 175 8.4 1 0 5.1 1.17
Formació pràctica 145 7 226 10.9 321 15.4 499 24 485 23.3 298 14.3 95 4.6 12 0.6 4.1 1.56
Expressió oral 146 7 211 10.1 323 15.5 426 20.5 489 23.5 334 16 121 5.8 31 1.5 4.2 1.61
Comunicació escrita 149 7.2 170 8.2 327 15.7 451 21.7 505 24.3 354 17 107 5.1 18 0.9 4.2 1.58
Treball en equip 34 1.6 78 3.7 178 8.6 301 14.5 556 26.7 617 29.6 316 15.2 1 0 5.1 1.41
Lideratge 205 9.9 289 13.9 400 19.2 476 22.9 430 20.7 213 10.2 54 2.6 14 0.7 3.7 1.56
Gestió 128 6.2 227 10.9 316 15.2 456 21.9 512 24.6 334 16 95 4.6 13 0.6 4.2 1.56
Resolució de problemes 50 2.4 53 2.5 132 6.3 248 11.9 468 22.5 667 32.1 463 22.2 0 0 5.3 1.44
Presa de decisions 92 4.4 120 5.8 239 11.5 424 20.4 606 29.1 437 21 156 7.5 7 0.3 4.6 1.49
Creativitat 177 8.5 264 12.7 339 16.3 412 19.8 416 20 309 14.8 157 7.5 7 0.3 4.1 1.71
Pensament crític 93 4.5 117 5.6 244 11.7 372 17.9 465 22.3 538 25.9 247 11.9 5 0.2 4.7 1.59
Informàtica 90 4.3 171 8.2 290 13.9 382 18.4 463 22.2 457 22 217 10.4 11 0.5 4.5 1.62
Idiomes 624 30 402 19.3 343 16.5 286 13.7 218 10.5 116 5.6 47 2.3 45 2.2 2.8 1.68
Habilitats de documentació 91 4.4 173 8.3 313 15 415 19.9 546 26.2 418 20.1 115 5.5 10 0.5 4.4 1.52
TOTAL 2034 7 2559 8.8 3893 13.4 5464 18.8 6879 23.6 5765 19.8 2365 8.1 175 0.6 4.4 1.66

35



Resultats Inserció Laboral - Edició 2020

5.15.15.15.15.15.15.15.1
4.14.14.14.14.14.14.14.1

4.24.24.24.24.24.24.24.2
4.24.24.24.24.24.24.24.2

5.15.15.15.15.15.15.15.1
3.73.73.73.73.73.73.73.7

4.24.24.24.24.24.24.24.2
5.35.35.35.35.35.35.35.3

4.64.64.64.64.64.64.64.6
4.14.14.14.14.14.14.14.1

4.74.74.74.74.74.74.74.7
4.54.54.54.54.54.54.54.5

2.82.82.82.82.82.82.82.8
4.44.44.44.44.44.44.44.4

1 2 3 4 5 6 7

Habilitats de documentació

Idiomes

Informàtica

Pensament crític

Creativitat

Presa de decisions

Resolució de problemes

Gestió

Lideratge

Treball en equip

Comunicació escrita

Expressió oral

Formació pràctica

Formació teòrica

0% 25% 50% 75% 100%

Escala de valoració

Percentatge

 
Escala de Valoració

7−Molt bo

6

5

4

3

2

1−Molt baix

NS/NC

 

Mitjana global =  4.4

Mitjana de la
pregunta

36



Resultats Inserció Laboral - Edició 2020
GPAQ

D2. Què opineu de la utiltiat de la formació que vau rebre a la universitat per a la feina? Puntueu de l’1
(molt baix) al 7 (molt bo) el nivell de formació rebut a la universitat.
* No contesten els que han contestat “NO” a la pregunta A2

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

n % n % n % n % n % n % n % n % Mitjana Desv. tipus

Formació teòrica 80 3.9 194 9.4 315 15.3 502 24.4 587 28.5 299 14.5 80 3.9 3 0.1 4.2 1.43
Formació pràctica 208 10.1 229 11.1 354 17.2 415 20.1 463 22.5 281 13.6 94 4.6 16 0.8 3.9 1.65
Expressió oral 120 5.8 151 7.3 234 11.4 375 18.2 488 23.7 426 20.7 237 11.5 29 1.4 4.6 1.66
Comunicació escrita 109 5.3 115 5.6 232 11.3 410 19.9 545 26.5 428 20.8 200 9.7 21 1 4.6 1.57
Treball en equip 31 1.5 57 2.8 106 5.1 206 10 461 22.4 632 30.7 562 27.3 5 0.2 5.5 1.39
Lideratge 127 6.2 143 6.9 243 11.8 351 17 483 23.4 428 20.8 266 12.9 19 0.9 4.6 1.69
Gestió 93 4.5 107 5.2 196 9.5 343 16.7 451 21.9 509 24.7 345 16.7 16 0.8 4.9 1.63
Resolució de problemes 43 2.1 34 1.7 69 3.3 179 8.7 348 16.9 698 33.9 688 33.4 1 0 5.7 1.36
Presa de decisions 49 2.4 66 3.2 114 5.5 241 11.7 455 22.1 654 31.7 472 22.9 9 0.4 5.4 1.46
Creativitat 118 5.7 142 6.9 279 13.5 398 19.3 513 24.9 394 19.1 209 10.1 7 0.3 4.5 1.62
Pensament crític 58 2.8 70 3.4 152 7.4 273 13.3 499 24.2 592 28.7 411 20 5 0.2 5.2 1.5
Informàtica 85 4.1 128 6.2 165 8 270 13.1 394 19.1 473 23 532 25.8 13 0.6 5.1 1.72
Idiomes 290 14.1 171 8.3 188 9.1 234 11.4 310 15 331 16.1 486 23.6 50 2.4 4.5 2.11
Habilitats de documentació 78 3.8 103 5 207 10 376 18.3 538 26.1 485 23.5 262 12.7 11 0.5 4.8 1.54
TOTAL 1489 5.2 1710 5.9 2854 9.9 4573 15.9 6535 22.7 6630 23 4844 16.8 205 0.7 4.8 1.67
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D3. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa titulació?

Respostes %
Sí 1472 70.7
No 606 29.1
Ns/Nc 3 0.1
TOTAL 2081 100.0

29.1%

70.7%

Sí

No

Ns/Nc

39



Resultats Inserció Laboral - Edició 2020
GPAQ

D3.1. En cas que no per quin motiu?
* Només contesten els que han respost “NO” a la pregunta D3; multiresposta

Respostes %
Sempre he tingut altres interessos 256 42.2
El disseny o la qualitat de la titulació no m’ha acabat de convèncer 225 37.1
No estic satisfet/a amb les sortides laborals o la professió derivada 212 35
No em vaig adaptar bé al grup o als requisits de la titulació 26 4.3
Altres 235 38.8

Altres

No em vaig adaptar bé al grup o als requisits de la titulació

No estic satisfet/a amb les sortides laborals o la professió derivada

El disseny o la qualitat de la titulació no m'ha acabat de convèncer

Sempre he tingut altres interessos

0% 25% 50% 75% 100%

Percentatge

Respostes classificades com “Altres”:
- a anat per la passio i no per assegurarse feina
- a descubierto intereses mas tarde
- A L’HAVER HAGUT DE FER EL GRAU I EL MÀSTER POTSER ARA HAGUÉS TRIAT UNA ALTRA INGENIERIA
- a l’hora d’entrar no s’esperava que la carrera fos aixi, en quant el temari, massa teoria
- A NIVEL NACIONAL TRABAJOS NO HAY MUCHOS ,ESTAN ENCARADOS A INFORMATICA
- A través de la titulació no tenim cap tipus de contacte amb el sector privat i no s’ens prepara pel món laboral
- ACERCARTE A ORTROS DE TRRABAJA
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- Actualmente he vist un altres carreras que tenan més sortidas laborals.COM PER EXEMPLE INFORMATICA,DESENVOLUPAMENT WEB
- AGAFAR UNA ENGINYERIA MÉS GENERIC C0M INDUSTRIAL
- agafaria una altre carrera mes electronica
- agafaria una altre per lo economic
- ahora escojeria otra carrera por intereses diferentes
- AHORA TENGO OTROS INTERESES
- al final ha encarrat la seva feina en un altre sector, hagues estudiat alguna altre cosa
- al final hem va agradar més la especialització que vaig fer en organització industrial
- AL FINAL ME CAMBIE A OTRA GUSTA QUE ME GUSTA, RELACIONADA CON EL TURISMO
- al principi tenia uns interessos i ara no te els mateixos, per aixo no la faria
- AL TERMINAR LA CARRERA HAY OTRAS CARRERAS QUE ACCEDEN Y TENEIS PARA ENCONTRAR TRABAJO, MAS CONTACTO
LA UNI CON EMPRESAS PARA DAR ACONOCER LA CARRERA LAS COMPETENCIAS NO ESTAN VALORADAS
- arquitecte
- CALDRIA FER MES ACTIVITIDAD PRACTICAS MOLT TEORIC. A NIVELL TEORIC MOLT BE PERO FALTA DE PRACTICA. EL
NIVELL DE LOS PROFESOSRES DEBERIA DE RENOC¡VARSE HABRIA QUE RENOVAR EL TEMARI
- calidad titulacion el nuevo plan
- cambios en la manera de pensar
- carrera larga que supone mucho esfuerzo
- Carrera mas corta
- CARRERA POLITIZADA,NO ESTA PENSADA PARA RTEALIDAD LABORAL
- como esta planteado la ingenieria si no haces el master no puedes firmar proyectos
- contacte nature altres interesos
- cree que si hubiera estudiado otra carrera le complementaria lo que esta haciendo
- creu que s’hauria de repensar la carrera, la materia de projecte no es real, son grans i per la situacio que hi ha ara no son tan grans , s’hauria
d’adaptar a les circuntanscies reals ara mateix
- CTUALIZAR LA CARRERA ,MAS PRACTICA QUE TEORICA Y ACTUALIZACION TECNOLOGICO
- de hecho estudie ingenieria de caminos y descubri la informatica, y empece a estudiar informatica. Y tambien escogi informatica por la salida
laboral
- demasiado generico incluso el master
- demasiado teorica, falta de practica orientada al mercado laboral
- departament de expresio grafica ,falta de licencies que se requerien per la formacio,per part del profesorat no dediquen temps quan estan treballant
,falta de compresio laboral cap al alumnat
- descubrio una faceta del diseño industrial
- despres de acabar la carrera em vaig adonar que m.ha agradava altres ambits
- despres va treure la enginyeria d’automocio i hagues agradat fer altres coses,
- DIFERENCIA ENTRE EL QUE S’ESTUDIA I EL QUE ET TROBES A LA FEINA;QUAN ESTUDIES TOT ES FASE CREATIVA I A LA
FEINA UN 80% SÓN GESTIONS
- DIFICULTADES DE LA CARRERA...AL FINAL DE DIAGONAL,APRENDER MAS DE MATERIALES .EN EL BESOS NO QUERRIA
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- diseño poco practico de las asignaturas
- disseny la sortida professional, el que m’han ensenyat d’eines son bàsiques
- durant la carrera ha vist coses que li agradaven mes
- EL CAMBI I EVOLUCIO DE LES TECNOLOGIES
- EL FER EL GRAU VAIG VEURE ALTRES ASIGNATURES I EM VAN AGRADAR MÉS,I FAIG FER UN MASTER DE ENGINYERIA DE
ORGANITZACIÓ QUE MÀGRADA MÉS.NO EM VAIG VEURE TREBALLANT DE AIXO ENERGIA QUE ES EL GRAU
- el horario no es pot compaginar amb una feina
- EL NIVEL DE ESIGENCIA O EL NIVEL DE ENSEÑANZA
- EL PLA D’ESTUDIS S.HA QUEDAT ANTICUAT PER LO QUE NECESSITA EL MERCAT LABORAL
- el plan de estudis no esta adaptat per el mon lavoral, es te que actualitza
- el programa esta anticuado
- el sacrificio q tienen q hacer no esta compesado con el dinero q cobran
- EL SISTEMA EDUCATIVO SE BASA EN APROBAR Y NO EN APRENDER A APRENDER Y HAY POCO AUTOCONOCIMIENTO
- el sou tambe
- el volumen de trabajo relacionado con las telecos no es tanto como el informatico. escogeria informatica mejor
- elegiria algo más fácil
- els profesors horribles
- elscontinguts mas actualitzats
- empreses no demanen tanta gent d’aquesta titulació,
- EN DESACUERDO CON LA ETICA EN LA PROFESION
- EN LA CONSTRUCCION SE HACEN MUCHAS HORAS Y SE GANA POCO
- en un principi es una carrera molt general i despres veus que hi han assignatures que no son,
- era muy nueva la carrera no estaba muy definido el plan de eestudios, una ves sales una sabes bien bien lo que has estudiado.
- es massa teoric poc aplicable
- es una carrera muy complica para 4 años. Y es muy sacrificado
- es una titulacion rapida y buscas trabajo y sube .
- està tot anticuat, no coincideix amb el mercat
- estan muy poco valorados en la sociedad los opticos
- estudiar un altre cosa
- Estudias muchas matemáticas y muchas cosas, pero en el mundo laboral luego no te sirve de nada
- falses autinon’ms molt malt pagat extranger
- falta practiques docencia falta control profesorat treball projecte lemin bad duym
- falta d experienza dl profesorado y poca ayuda d ellos
- FALTA DE CONOCIMIENTOS EN CARRERAS RELACIONADAS EN INGENIERIA
- falta de formacion practica en los laboratorios mayoritarioramente, fueran mas teoricas que practicas. Y Falta de proximidad entre empresa y
mundo laboral, he hecho alguna practicas en otros paises y las experiencias son muy adecuadas con las empresas que vas a trabajar
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- FALTA DE INFORMACIÓ PER LAS SORTIDAS LABORALS
- falten programes com formula student
- faria eng. industrial (xq te capacitat suficient)
- faria enginyer
- faria fisica
- FARIA UNA MÉS ESPECÍFICA PEL TREBALL QUE ESTIC FENT ARA
- FORMACIO OBERTA EN QUEAN A MATERIES LA FLEXIBILITAT D ESCOLLIR LES MATERIES POT ANAR DEFININ EN EL AMBIT
ON VEU QUE ENCAXARA MILLOR. QUE UN VOL CURSAR A BASE DE PARTICIPAR A LES MATERIES
- formacio que no m´ha servit de res molt poc m´ha servit
- GEGRAFICAMENT ESTA MOLT LIMITADA L’OFERTA D’INGENYERIA
- globalidad de la carrera, vision comercial no estan conocidos ni explotados
- ha descubierto otro abanico de posibilidadedes que no se desarrollarosn en la carrera
- ha durado mucho tiempo la formacion
- Habia un nivel bajo de profesorado, se notaba mucho cuando había buenos profesores y cuando no
- hace 10 años la electronica era fuerte pero ahora es la informatica, pesa mas el desarrollo informatico que el electronico
- HACIENDO UN CICLO FORMATIVO TRABAJARIA IGUAL
- hagues estudiat directament informatica que em serveixi més per la meva feina
- hagues fet altre x la professio
- hagués fet un doble grau, eléctrica i electrónica
- Hagues fet una altra carrera que no va poder fer
- haguesis fet un altre carrera
- Haría telematica en lugar de telecomunicaciones
- haria una especializacion
- hauria fet una electronica o electrica
- HAY ACTUALMENTE CARRERAS MAS ESPECIFICAS A LA ORIETACION LABORAL
- Hay mucha diferencia entre lo que se estudia en la carrera y la realidad laboral y lo que realmente tienes que saber hacer/Es una carrera muy
acotada, laboralmente te encasillan en que solo puedes hacer una cosa
- hay otras titualciones que le llaman mas la atencion.
- hi ha moltes coses que em semblen una mica inutils, assignatures que no han sigut utils, mes de la mitad de la carrera, avui dia hi ha moduls que
son millors per a la vida real,
- hi ha una part que no es fa la formació i s´adquereix amb la experiencia
- hi han altres titulacions que l’hi agradarien fer
- HI HAVIEN MATÈRIES QUE AL GRAU ES VAN SIMPLIFICAR MASSA I A LA REALITAT ES NECESSITA MES, I EN ALTRES
CARRERES PODRIA TINDRE AQUESTA AJUDA. HI HAVIA PERSONAL MOLT COMPETETENT I NO ACABABA DE APRENDE,
GAUDIR O ENTENDRE L’ASIGNATURA
- hubiera echo otra carreraç
- HUBIERAS ESCOGIDO ECONOMICAS, EMPRESARIALES POR RAZONES DE SUELDO
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- hubiese elegido 3 años en vez de 5 y una ingenieria industrial
- IGUAL HAGUÉS ESCOLLIT MECÀNICA O ALTRES
- IMPOSIBLE PORQUE LA TITULACION ERA ANTIGUA ,ACTUALMENTE ES GRADO
- indecisió i canvis de perspectiva
- interessen els graus d’informàtica i programació
- l’especialització d’automatització no és suficient
- la carrera encarada a resolver problemas que ya estan encaminados, no te enseñas a aplicar problemas a la vida real
- la carrera es molt dura
- la carrera no ensenya be
- la carrera no se adapta a la realidad del mundo laboral actual
- la carrera no se ajusta al mundo laboral
- la dificultat de la propia carrera.
- la evolucion personal le haria hacer otra carrera diferente
- la finalitat del pla docent no quedava gaire clara
- la forma de implantar-se no prepaen pel mon laboral, massa teorica
- la formació no s´adapta al sector professional
- la formacio se ha quedado desactualizada para la vida laboral
- la formacio teorica es molt bona pero necesites mes practica. a l’hora de treballar busquen altre tipus de perfi perque no tenen coneixements a
nivell practic
- La formación que dan no corresponde a la realidad del mundo laboral que te encuentras
- LA INDUSTRIA HA AVANZAO MUY RAPIDO Y LA CARRERA NO SE ADOPTO
- la majoria de la estructura no ajuda a enssenyar
- la metodologia i professor no em va agaradar
- la oferta de grados universitarios en españa
- la qualitat del professorat amb les necessitats actuals
- la upc en si no me ha terminado de gustar, creo que esta hecho para hacer doctorado, mas enfocado al cientifico y no al mundo laboral, mas teorico
y menos practico
- la va fer al pla ’92 faltaria poder solucionar coses mes practiques, mes enfocat al teoric, ficar mes practica
- la va fer perque era doble titulacio i la va agafar telecomunicaions. la va fer per la bombolla
- la vaig escullir perque eren de les pocas carreras que estaven disponibles.M,ha agrada treballa en un altre sector
- las carreras estan muy lejos de la realidad, el contenido que dan no sirve. se puede trabajar de ingeniero sin serlo
- le atrae mas otro campo
- le encaja mejor con el trabajo que hace a hora una ingenieria de informatica
- Le gusta ahora mas la ingenieria de software
- le gustaria una profesion con un mejor sueldo
- Le hubiera gustado más estudios de informatica
- les competencies a nivell europeu
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- les condicions laborals de la professio
- les sortides laborals que dieun al principi de la carrera no s’ajusten amb la realitat que hi ha despres. Per la precarietat dels sous
- li agradaria cobrar mes, hi han altres convenis laborals millors, els horaris no son adquats.
- li va agradar, poro está molt allunyada de la realitat
- lo que te preparan en la carrera no tiene que ver con el mundo laboral, condiciones nefastas laborales
- m’agradaria alguna cosa més dirigida al terreny pràctic
- m’han surgit altres interessos estant en el món laboral;que facin més formació BIM. A la resta d’Europa es treballa molt amb BIM i ja n’hi han
moltes empreses públiques que demanem projectes amb BIM.
- mai tens temps de desenvolupar el que vols fer, no pots crear la teva propia forma de treball, mes enfiocat a empreses. no pot crear els teus
productes com a inventor.
- massa esforç per el sou cobra, els profesors insulten als alumnes a l’hora de fer valoracions
- master per graus
- me costo adaptarme a la situacion de la forma que se impartia
- me costo mucho tiempo y dinero cuando estaba trabajando y tuve que cursar varias asignaturas para poder hacer la transicion cuando el plan
bolonia y tambien la subida de tasas universitarias
- ME DI CUENTA QUE NO ERA LO QUE YO ESPERABA , QUE QUERIA TIRAR POR OTRO LADO
- molt pocas práctiques,molt poc modernitzat a nilvell tencologic informatic,molta exigencia a l.hora de superar una asignatura
- MOLTA FEINA I POCA VIDA SOCIAL
- moltes assignatures adaptar-se a la realitat laboral que hi ha
- No , el futuro se encamina a otro tipo de ingenierias
- no compensa tot l,esforç per lo que dsps et trobes a la realitat
- NO CREE DE PARTE DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS,NO SE CORRESPONDA CON LA VIDA LABORAL.DEMASIADO
TEORICO.POCO PRACTICO
- no ensenyavem prou
- no es el que mes l’hi agrada,
- no es la carrera que queria pero es la que tenia mas salidas lavorales
- no es una carrera que sirva para trabajar
- No es una titulacio molt coneguda, demanen certs requisits que els compleix pero quan veuen la seva titulacio no l’agafen. El mon laboral no
coneix aquesta titulacio i prefereixen altres tipus de enginyeries encara que les funcions son les d’aquesta titulacio
- no es van explicar les sortides laborals, no expliquen en aquest cas que no pots col·legiarte
- no especifica
- no esta ben enfocada la carrera
- No está de acuerdo con el sistema educativo del país, esta bastante antiguado, mucha teoría y poca práctica
- no esta satisfet sobre la remuneració vers gent sense enginyeria
- no estic satisfet amb la formacio
- NO EXISTE LA TITULACION ACTUALMENTE
- no hay colegio especifico de engenieria geologica,no tienen un marco especifico de la carrera
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- no li ha agradat l´enginyeria
- no necesita patro altura
- no puedes firmar como ingeniero ni colegiarte como ingeniero, le ciera muchas puertas
- no s’adapta el contingut amb el que després et trobes al mon laboral
- no sale preparado para tomar decision para lo q quiera estudiar nio asesoramiento en las estudios
- no te relacion con el aspecto con el aspecto laboral
- no te res a veure el contingut que vam donar a la Universitat a lo que demanda el mercat.Molta teoria i gens de práctica.
- NO TIENE ENFOQUE PRACTICO, TODO ES TEORIA Y QUE EL PROFESOR NO TRABAJAN SECTOR DE LO QUE IMPARTEN, NO
TIENEN NI IDEA
- NO VALE LA PENA TANTO ESFUERZO PERSONAL PARA LA OFERTA DE EMPLEO QUE HAY DESPUES
- no, porque escogeria una titulación mas corta , harias otra de 1º ciclo
- OTROAS MOTIVACIONES Y SE ESTA FORMANDO EN OTRO CAMPO
- PARA ADQUIRIR OTROS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LO QUE TRABAJANDO
- pensaba que telecos era mes pragmatica, era molt teoric en sistemes i informatica
- per el tipus de feina, sempre se ha de treballar mab un ordinador endavant
- per la 3experencia hara faria eltre titulacio
- per les retribucions
- Per orientació al batxillerat, els nois i noies que van entrar a la universitat amb 18 anys es dificil escollir una carrera
- perque la sortida laboral es molt diferent i canviaria
- perspectives laborals versus les reals no son les esperades
- plan de estudios las asignaturas que estudiaban parte de electronica que esta desfasada, pierdes horas haciendo una asignatura que luego no se
utiliza
- por el temario, tiene un temario poco actualizado
- POR EL TRATO HUMANO QUE RECIBIO , ELTRATO ERA MEJORABLE
- PORQUE ES DEMASIADO TECNICO Y TEORICO Y NO TE PREPARAN PARA LA REALIDAD
- progama com a Madrid o a l’extranger, cambiaria algunes assignatures
- Que industriales es muy general y no acabas de profundizar en un solo tema
- que la universidad te enfoca las salidas a otras y no son conscientes del trabajo que hay en la salida
- queria algo mas especifico. y cosas muy tecnicas.
- retribucio dolenta.
- robotica estudiaria
- S’esta plantejant fer fisica per hobbie,
- salen personas son demasiado no hay mercado
- Se dio cuenta de que le gustaba mas las matematicas y la fisica
- se iria mas a la rama de indrustriales.
- se podria formado con un modulo y no con una carrera
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- se tendrian que actualizar. se tendria que coordinar entre el que estudias y lo que te piden en el trabajo. Hay asignaturas que son muy epeficas que
no sew utilizan en el mundo laboral.
- sense profunditat l´agradaria algu mes concreta especialitzacio no serveis per res tot en general sino coses concretes
- ser bombero
- SI NO ESTÀ LLIGADA A L’INGENERIA ELÉSTRICA, AQUESTA ENGINYERIA NO TÉ SENTIT;
- Si que m’agrada la titulació , peró trobo que amb la experiència que tinc fins ara, la professió no està ben valorada; les condicions laborals i en
genéric económicament
- son estudis molt llargs per les sortides laborals
- sortides profesionals a catalunya especificament
- supongo que la etica, como es una carrera que no aporta crecimiento personal a nivel etico, la hice por presion social
- TEMARIO ,MATERIAS
- tendria mas salidas profesionales si el grado lo hubiese realizado en el extranjero
- TIERNEN MAS SALIDAS OTRAS TITULACIONES
- todo lo que le enseñaron ya lo sabia, no le enseñaron nada
- TREBALLANT M’HE ADONAT QUE M’AGRADARIA MÉS ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL; A LA CARRERA NOMÉS HI HAVIA UNA
ASIGNATURA UN QUATRIMESTRE I ÉS EL QUE MÉS HEM VA AGRADAR
- triaria directamente engyineria aeornautica pero no estaba disponible quan vaig estudiar
- triaria la carrera d’informàtica
- triaries una mes especifica,
- TUVE QUE HACER UN MASTER PARA SALIDAS LABORALES.PARA TRABAJAR ME PEDIAN MAS REQUISITOS Y EXPERIENCIAS
POR MI TITULACIÓN.
- un altre alternativa que se adecua millor a la meva feina
- un grado con mas futuro
- una altra carrera li hagues anat mes be per lo que esta treballlant actualment
- una carrera mes especifica
- una carrera muy teorica y no adaptada a la actualidad
- una persona que es ingeniera necesita una base mes tecnica, li agrada el camp y o faria com a especilitzacio, pero le falta tecnica una veez sale
- una vez acabe la carrera encontre otro tema que me gusto mas
- vaig començar amb presa i poca decisio
- vaig tindre que fer més cursos per formar.se més amb areas complementarias
- vas perdut una vegada surts, Massa teoric poc practic
- voldria fer magisteri
- volia fer una altra cosa
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GPAQ

D4. Si haguèssiu de començar de nou, triaríeu el mateix centre?

Respostes %
Sí 1765 84.8
No 313 15.0
Ns/Nc 3 0.1
TOTAL 2081 100.0

15%

84.8%

Sí

No

Ns/Nc
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GPAQ

D4.1. En cas que no, quin és el motiu?
* Pregunta de resposta múltiple

* Només contesten els que han respost “No” a la pregunta D4

Respostes %
Prefereixo altres tipus de models docents 159 50.8
Els serveis que s’ofereixen són millors en altres centres 134 42.8
Hi ha cetres amb més reconeixement en el món laboral 80 25.6
Per qüestions d’ubicació i accessibilitat 39 12.5
El cost és molt elevat en comparació d’altres centres 26 8.3
Altres 139 44.4

Altres

El cost és molt elevat en comparació d'altres centres

Per qüestions d'ubicació i accessibilitat

Hi ha cetres amb més reconeixement en el món laboral

Els serveis que s'ofereixen són millors en altres centres

Prefereixo altres tipus de models docents

0% 25% 50% 75% 100%

Percentatge

Respostes classificades com “Altres”:
- a anat per la passio i no per assegurarse feina
- a descubierto intereses mas tarde
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- A L’HAVER HAGUT DE FER EL GRAU I EL MÀSTER POTSER ARA HAGUÉS TRIAT UNA ALTRA INGENIERIA
- a l’hora d’entrar no s’esperava que la carrera fos aixi, en quant el temari, massa teoria
- A NIVEL NACIONAL TRABAJOS NO HAY MUCHOS ,ESTAN ENCARADOS A INFORMATICA
- A través de la titulació no tenim cap tipus de contacte amb el sector privat i no s’ens prepara pel món laboral
- ACERCARTE A ORTROS DE TRRABAJA
- Actualmente he vist un altres carreras que tenan més sortidas laborals.COM PER EXEMPLE INFORMATICA,DESENVOLUPAMENT WEB
- AGAFAR UNA ENGINYERIA MÉS GENERIC C0M INDUSTRIAL
- agafaria una altre carrera mes electronica
- agafaria una altre per lo economic
- ahora escojeria otra carrera por intereses diferentes
- AHORA TENGO OTROS INTERESES
- al final ha encarrat la seva feina en un altre sector, hagues estudiat alguna altre cosa
- al final hem va agradar més la especialització que vaig fer en organització industrial
- AL FINAL ME CAMBIE A OTRA GUSTA QUE ME GUSTA, RELACIONADA CON EL TURISMO
- al principi tenia uns interessos i ara no te els mateixos, per aixo no la faria
- AL TERMINAR LA CARRERA HAY OTRAS CARRERAS QUE ACCEDEN Y TENEIS PARA ENCONTRAR TRABAJO, MAS CONTACTO
LA UNI CON EMPRESAS PARA DAR ACONOCER LA CARRERA LAS COMPETENCIAS NO ESTAN VALORADAS
- arquitecte
- CALDRIA FER MES ACTIVITIDAD PRACTICAS MOLT TEORIC. A NIVELL TEORIC MOLT BE PERO FALTA DE PRACTICA. EL
NIVELL DE LOS PROFESOSRES DEBERIA DE RENOC¡VARSE HABRIA QUE RENOVAR EL TEMARI
- calidad titulacion el nuevo plan
- cambios en la manera de pensar
- carrera larga que supone mucho esfuerzo
- Carrera mas corta
- CARRERA POLITIZADA,NO ESTA PENSADA PARA RTEALIDAD LABORAL
- como esta planteado la ingenieria si no haces el master no puedes firmar proyectos
- contacte nature altres interesos
- cree que si hubiera estudiado otra carrera le complementaria lo que esta haciendo
- creu que s’hauria de repensar la carrera, la materia de projecte no es real, son grans i per la situacio que hi ha ara no son tan grans , s’hauria
d’adaptar a les circuntanscies reals ara mateix
- CTUALIZAR LA CARRERA ,MAS PRACTICA QUE TEORICA Y ACTUALIZACION TECNOLOGICO
- de hecho estudie ingenieria de caminos y descubri la informatica, y empece a estudiar informatica. Y tambien escogi informatica por la salida
laboral
- demasiado generico incluso el master
- demasiado teorica, falta de practica orientada al mercado laboral
- departament de expresio grafica ,falta de licencies que se requerien per la formacio,per part del profesorat no dediquen temps quan estan treballant
,falta de compresio laboral cap al alumnat
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- descubrio una faceta del diseño industrial
- despres de acabar la carrera em vaig adonar que m.ha agradava altres ambits
- despres va treure la enginyeria d’automocio i hagues agradat fer altres coses,
- DIFERENCIA ENTRE EL QUE S’ESTUDIA I EL QUE ET TROBES A LA FEINA;QUAN ESTUDIES TOT ES FASE CREATIVA I A LA
FEINA UN 80% SÓN GESTIONS
- DIFICULTADES DE LA CARRERA...AL FINAL DE DIAGONAL,APRENDER MAS DE MATERIALES .EN EL BESOS NO QUERRIA
- diseño poco practico de las asignaturas
- disseny la sortida professional, el que m’han ensenyat d’eines son bàsiques
- durant la carrera ha vist coses que li agradaven mes
- EL CAMBI I EVOLUCIO DE LES TECNOLOGIES
- EL FER EL GRAU VAIG VEURE ALTRES ASIGNATURES I EM VAN AGRADAR MÉS,I FAIG FER UN MASTER DE ENGINYERIA DE
ORGANITZACIÓ QUE MÀGRADA MÉS.NO EM VAIG VEURE TREBALLANT DE AIXO ENERGIA QUE ES EL GRAU
- el horario no es pot compaginar amb una feina
- EL NIVEL DE ESIGENCIA O EL NIVEL DE ENSEÑANZA
- EL PLA D’ESTUDIS S.HA QUEDAT ANTICUAT PER LO QUE NECESSITA EL MERCAT LABORAL
- el plan de estudis no esta adaptat per el mon lavoral, es te que actualitza
- el programa esta anticuado
- el sacrificio q tienen q hacer no esta compesado con el dinero q cobran
- EL SISTEMA EDUCATIVO SE BASA EN APROBAR Y NO EN APRENDER A APRENDER Y HAY POCO AUTOCONOCIMIENTO
- el sou tambe
- el volumen de trabajo relacionado con las telecos no es tanto como el informatico. escogeria informatica mejor
- elegiria algo más fácil
- els profesors horribles
- elscontinguts mas actualitzats
- empreses no demanen tanta gent d’aquesta titulació,
- EN DESACUERDO CON LA ETICA EN LA PROFESION
- EN LA CONSTRUCCION SE HACEN MUCHAS HORAS Y SE GANA POCO
- en un principi es una carrera molt general i despres veus que hi han assignatures que no son,
- era muy nueva la carrera no estaba muy definido el plan de eestudios, una ves sales una sabes bien bien lo que has estudiado.
- es massa teoric poc aplicable
- es una carrera muy complica para 4 años. Y es muy sacrificado
- es una titulacion rapida y buscas trabajo y sube .
- està tot anticuat, no coincideix amb el mercat
- estan muy poco valorados en la sociedad los opticos
- estudiar un altre cosa
- Estudias muchas matemáticas y muchas cosas, pero en el mundo laboral luego no te sirve de nada
- falses autinon’ms molt malt pagat extranger
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- falta practiques docencia falta control profesorat treball projecte lemin bad duym
- falta d experienza dl profesorado y poca ayuda d ellos
- FALTA DE CONOCIMIENTOS EN CARRERAS RELACIONADAS EN INGENIERIA
- falta de formacion practica en los laboratorios mayoritarioramente, fueran mas teoricas que practicas. Y Falta de proximidad entre empresa y
mundo laboral, he hecho alguna practicas en otros paises y las experiencias son muy adecuadas con las empresas que vas a trabajar
- FALTA DE INFORMACIÓ PER LAS SORTIDAS LABORALS
- falten programes com formula student
- faria eng. industrial (xq te capacitat suficient)
- faria enginyer
- faria fisica
- FARIA UNA MÉS ESPECÍFICA PEL TREBALL QUE ESTIC FENT ARA
- FORMACIO OBERTA EN QUEAN A MATERIES LA FLEXIBILITAT D ESCOLLIR LES MATERIES POT ANAR DEFININ EN EL AMBIT
ON VEU QUE ENCAXARA MILLOR. QUE UN VOL CURSAR A BASE DE PARTICIPAR A LES MATERIES
- formacio que no m´ha servit de res molt poc m´ha servit
- GEGRAFICAMENT ESTA MOLT LIMITADA L’OFERTA D’INGENYERIA
- globalidad de la carrera, vision comercial no estan conocidos ni explotados
- ha descubierto otro abanico de posibilidadedes que no se desarrollarosn en la carrera
- ha durado mucho tiempo la formacion
- Habia un nivel bajo de profesorado, se notaba mucho cuando había buenos profesores y cuando no
- hace 10 años la electronica era fuerte pero ahora es la informatica, pesa mas el desarrollo informatico que el electronico
- HACIENDO UN CICLO FORMATIVO TRABAJARIA IGUAL
- hagues estudiat directament informatica que em serveixi més per la meva feina
- hagues fet altre x la professio
- hagués fet un doble grau, eléctrica i electrónica
- Hagues fet una altra carrera que no va poder fer
- haguesis fet un altre carrera
- Haría telematica en lugar de telecomunicaciones
- haria una especializacion
- hauria fet una electronica o electrica
- HAY ACTUALMENTE CARRERAS MAS ESPECIFICAS A LA ORIETACION LABORAL
- Hay mucha diferencia entre lo que se estudia en la carrera y la realidad laboral y lo que realmente tienes que saber hacer/Es una carrera muy
acotada, laboralmente te encasillan en que solo puedes hacer una cosa
- hay otras titualciones que le llaman mas la atencion.
- hi ha moltes coses que em semblen una mica inutils, assignatures que no han sigut utils, mes de la mitad de la carrera, avui dia hi ha moduls que
son millors per a la vida real,
- hi ha una part que no es fa la formació i s´adquereix amb la experiencia
- hi han altres titulacions que l’hi agradarien fer
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- HI HAVIEN MATÈRIES QUE AL GRAU ES VAN SIMPLIFICAR MASSA I A LA REALITAT ES NECESSITA MES, I EN ALTRES
CARRERES PODRIA TINDRE AQUESTA AJUDA. HI HAVIA PERSONAL MOLT COMPETETENT I NO ACABABA DE APRENDE,
GAUDIR O ENTENDRE L’ASIGNATURA
- hubiera echo otra carreraç
- HUBIERAS ESCOGIDO ECONOMICAS, EMPRESARIALES POR RAZONES DE SUELDO
- hubiese elegido 3 años en vez de 5 y una ingenieria industrial
- IGUAL HAGUÉS ESCOLLIT MECÀNICA O ALTRES
- IMPOSIBLE PORQUE LA TITULACION ERA ANTIGUA ,ACTUALMENTE ES GRADO
- indecisió i canvis de perspectiva
- interessen els graus d’informàtica i programació
- l’especialització d’automatització no és suficient
- la carrera encarada a resolver problemas que ya estan encaminados, no te enseñas a aplicar problemas a la vida real
- la carrera es molt dura
- la carrera no ensenya be
- la carrera no se adapta a la realidad del mundo laboral actual
- la carrera no se ajusta al mundo laboral
- la dificultat de la propia carrera.
- la evolucion personal le haria hacer otra carrera diferente
- la finalitat del pla docent no quedava gaire clara
- la forma de implantar-se no prepaen pel mon laboral, massa teorica
- la formació no s´adapta al sector professional
- la formacio se ha quedado desactualizada para la vida laboral
- la formacio teorica es molt bona pero necesites mes practica. a l’hora de treballar busquen altre tipus de perfi perque no tenen coneixements a
nivell practic
- La formación que dan no corresponde a la realidad del mundo laboral que te encuentras
- LA INDUSTRIA HA AVANZAO MUY RAPIDO Y LA CARRERA NO SE ADOPTO
- la majoria de la estructura no ajuda a enssenyar
- la metodologia i professor no em va agaradar
- la oferta de grados universitarios en españa
- la qualitat del professorat amb les necessitats actuals
- la upc en si no me ha terminado de gustar, creo que esta hecho para hacer doctorado, mas enfocado al cientifico y no al mundo laboral, mas teorico
y menos practico
- la va fer al pla ’92 faltaria poder solucionar coses mes practiques, mes enfocat al teoric, ficar mes practica
- la va fer perque era doble titulacio i la va agafar telecomunicaions. la va fer per la bombolla
- la vaig escullir perque eren de les pocas carreras que estaven disponibles.M,ha agrada treballa en un altre sector
- las carreras estan muy lejos de la realidad, el contenido que dan no sirve. se puede trabajar de ingeniero sin serlo
- le atrae mas otro campo
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- le encaja mejor con el trabajo que hace a hora una ingenieria de informatica
- Le gusta ahora mas la ingenieria de software
- le gustaria una profesion con un mejor sueldo
- Le hubiera gustado más estudios de informatica
- les competencies a nivell europeu
- les condicions laborals de la professio
- les sortides laborals que dieun al principi de la carrera no s’ajusten amb la realitat que hi ha despres. Per la precarietat dels sous
- li agradaria cobrar mes, hi han altres convenis laborals millors, els horaris no son adquats.
- li va agradar, poro está molt allunyada de la realitat
- lo que te preparan en la carrera no tiene que ver con el mundo laboral, condiciones nefastas laborales
- m’agradaria alguna cosa més dirigida al terreny pràctic
- m’han surgit altres interessos estant en el món laboral;que facin més formació BIM. A la resta d’Europa es treballa molt amb BIM i ja n’hi han
moltes empreses públiques que demanem projectes amb BIM.
- mai tens temps de desenvolupar el que vols fer, no pots crear la teva propia forma de treball, mes enfiocat a empreses. no pot crear els teus
productes com a inventor.
- massa esforç per el sou cobra, els profesors insulten als alumnes a l’hora de fer valoracions
- master per graus
- me costo adaptarme a la situacion de la forma que se impartia
- me costo mucho tiempo y dinero cuando estaba trabajando y tuve que cursar varias asignaturas para poder hacer la transicion cuando el plan
bolonia y tambien la subida de tasas universitarias
- ME DI CUENTA QUE NO ERA LO QUE YO ESPERABA , QUE QUERIA TIRAR POR OTRO LADO
- molt pocas práctiques,molt poc modernitzat a nilvell tencologic informatic,molta exigencia a l.hora de superar una asignatura
- MOLTA FEINA I POCA VIDA SOCIAL
- moltes assignatures adaptar-se a la realitat laboral que hi ha
- No , el futuro se encamina a otro tipo de ingenierias
- no compensa tot l,esforç per lo que dsps et trobes a la realitat
- NO CREE DE PARTE DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS,NO SE CORRESPONDA CON LA VIDA LABORAL.DEMASIADO
TEORICO.POCO PRACTICO
- no ensenyavem prou
- no es el que mes l’hi agrada,
- no es la carrera que queria pero es la que tenia mas salidas lavorales
- no es una carrera que sirva para trabajar
- No es una titulacio molt coneguda, demanen certs requisits que els compleix pero quan veuen la seva titulacio no l’agafen. El mon laboral no
coneix aquesta titulacio i prefereixen altres tipus de enginyeries encara que les funcions son les d’aquesta titulacio
- no es van explicar les sortides laborals, no expliquen en aquest cas que no pots col·legiarte
- no especifica
- no esta ben enfocada la carrera
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- No está de acuerdo con el sistema educativo del país, esta bastante antiguado, mucha teoría y poca práctica
- no esta satisfet sobre la remuneració vers gent sense enginyeria
- no estic satisfet amb la formacio
- NO EXISTE LA TITULACION ACTUALMENTE
- no hay colegio especifico de engenieria geologica,no tienen un marco especifico de la carrera
- no li ha agradat l´enginyeria
- no necesita patro altura
- no puedes firmar como ingeniero ni colegiarte como ingeniero, le ciera muchas puertas
- no s’adapta el contingut amb el que després et trobes al mon laboral
- no sale preparado para tomar decision para lo q quiera estudiar nio asesoramiento en las estudios
- no te relacion con el aspecto con el aspecto laboral
- no te res a veure el contingut que vam donar a la Universitat a lo que demanda el mercat.Molta teoria i gens de práctica.
- NO TIENE ENFOQUE PRACTICO, TODO ES TEORIA Y QUE EL PROFESOR NO TRABAJAN SECTOR DE LO QUE IMPARTEN, NO
TIENEN NI IDEA
- NO VALE LA PENA TANTO ESFUERZO PERSONAL PARA LA OFERTA DE EMPLEO QUE HAY DESPUES
- no, porque escogeria una titulación mas corta , harias otra de 1º ciclo
- OTROAS MOTIVACIONES Y SE ESTA FORMANDO EN OTRO CAMPO
- PARA ADQUIRIR OTROS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LO QUE TRABAJANDO
- pensaba que telecos era mes pragmatica, era molt teoric en sistemes i informatica
- per el tipus de feina, sempre se ha de treballar mab un ordinador endavant
- per la 3experencia hara faria eltre titulacio
- per les retribucions
- Per orientació al batxillerat, els nois i noies que van entrar a la universitat amb 18 anys es dificil escollir una carrera
- perque la sortida laboral es molt diferent i canviaria
- perspectives laborals versus les reals no son les esperades
- plan de estudios las asignaturas que estudiaban parte de electronica que esta desfasada, pierdes horas haciendo una asignatura que luego no se
utiliza
- por el temario, tiene un temario poco actualizado
- POR EL TRATO HUMANO QUE RECIBIO , ELTRATO ERA MEJORABLE
- PORQUE ES DEMASIADO TECNICO Y TEORICO Y NO TE PREPARAN PARA LA REALIDAD
- progama com a Madrid o a l’extranger, cambiaria algunes assignatures
- Que industriales es muy general y no acabas de profundizar en un solo tema
- que la universidad te enfoca las salidas a otras y no son conscientes del trabajo que hay en la salida
- queria algo mas especifico. y cosas muy tecnicas.
- retribucio dolenta.
- robotica estudiaria
- S’esta plantejant fer fisica per hobbie,
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- salen personas son demasiado no hay mercado
- Se dio cuenta de que le gustaba mas las matematicas y la fisica
- se iria mas a la rama de indrustriales.
- se podria formado con un modulo y no con una carrera
- se tendrian que actualizar. se tendria que coordinar entre el que estudias y lo que te piden en el trabajo. Hay asignaturas que son muy epeficas que
no sew utilizan en el mundo laboral.
- sense profunditat l´agradaria algu mes concreta especialitzacio no serveis per res tot en general sino coses concretes
- ser bombero
- SI NO ESTÀ LLIGADA A L’INGENERIA ELÉSTRICA, AQUESTA ENGINYERIA NO TÉ SENTIT;
- Si que m’agrada la titulació , peró trobo que amb la experiència que tinc fins ara, la professió no està ben valorada; les condicions laborals i en
genéric económicament
- son estudis molt llargs per les sortides laborals
- sortides profesionals a catalunya especificament
- supongo que la etica, como es una carrera que no aporta crecimiento personal a nivel etico, la hice por presion social
- TEMARIO ,MATERIAS
- tendria mas salidas profesionales si el grado lo hubiese realizado en el extranjero
- TIERNEN MAS SALIDAS OTRAS TITULACIONES
- todo lo que le enseñaron ya lo sabia, no le enseñaron nada
- TREBALLANT M’HE ADONAT QUE M’AGRADARIA MÉS ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL; A LA CARRERA NOMÉS HI HAVIA UNA
ASIGNATURA UN QUATRIMESTRE I ÉS EL QUE MÉS HEM VA AGRADAR
- triaria directamente engyineria aeornautica pero no estaba disponible quan vaig estudiar
- triaria la carrera d’informàtica
- triaries una mes especifica,
- TUVE QUE HACER UN MASTER PARA SALIDAS LABORALES.PARA TRABAJAR ME PEDIAN MAS REQUISITOS Y EXPERIENCIAS
POR MI TITULACIÓN.
- un altre alternativa que se adecua millor a la meva feina
- un grado con mas futuro
- una altra carrera li hagues anat mes be per lo que esta treballlant actualment
- una carrera mes especifica
- una carrera muy teorica y no adaptada a la actualidad
- una persona que es ingeniera necesita una base mes tecnica, li agrada el camp y o faria com a especilitzacio, pero le falta tecnica una veez sale
- una vez acabe la carrera encontre otro tema que me gusto mas
- vaig començar amb presa i poca decisio
- vaig tindre que fer més cursos per formar.se més amb areas complementarias
- vas perdut una vegada surts, Massa teoric poc practic
- voldria fer magisteri
- volia fer una altra cosa
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D5. Des que heu acabat els estudis, heu continuat o continueu estudiant?

Respostes %
No 626 30.1
Sí, cursos especialitzats 276 13.3
Sí, un grau 36 1.7
Sí, postgrau o màster 938 45.1
Sí, doctorat 49 2.4
Sí, altres 156 7.5
TOTAL 2081 100.0

Sí, altres

Sí, doctorat

Sí, postgrau o màster

Sí, un grau

Sí, cursos especialitzats

No

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge

Respostes classificades com “Altres”:
- curso doblaje de voz,idiomas ingles
- cursos d formacion en la empresa
- no especifica
- angles i alemany, master en gestio empresarial
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- ANGLES.
- animacio 3d i robotica
- arquitectura suoerior
- carnet conduir
- certificacion especilitzades.
- CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
- certificados para inspecciones y cedulas
- cosas relacionadas con la informatica y programacio
- cuatro cursos no reglats
- cuina i hosteleria
- Curs de comptabilitat, curs de idiomes
- curs oficials fisco, angles
- Cursets d´una setmana, cursos complementaris per l´especialitat
- cursillos de mejora continua, y ahora esta realizando el projecto de carrera
- curso de bases de datos, big data
- CURSO DE YOGA, FOTOGRAFIA
- cursos
- cursos online.
- CURSOS DE DESARROLLLO DE VIDEOS JUEGOS
- cursos de formació, de l ´atur etc
- cursos de idiomaas.
- cursos de idiomas
- cursos de idiomas
- cursos de idiomas, gestion de proyecto, liderazgo de equipos
- cursos de idiomas.
- cursos de informatica
- cursos de informatica farware
- cursos de informatica no oficials
- CURSOS DE INGLES,PROGRAMAS DE PLANIFICACION
- cursos de l,empresa
- cursos de la empresa
- cursos de riscos laborals
- cursos especialitzats i master
- CURSOS ESPECIALITZATS I MASTRE
- Cursos especializados y máster
- cursos especializados, idiomas, cursos en posicionamiento web...
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- cursos informática
- cursos no reglats
- CURSOS ON LINE
- cursos on.line
- cursos online
- CURSOS PETITS SUELTOS
- cursos propios de su trabajo
- cursos propios de su trabajo
- cursos que no tienen que ver con la carrera
- cursos tipu capsules
- dac posgrado patologias estudios estructurales
- DESENVOLUPAMENT WEB PEL MEU CONMTE I MATERIAS QUE JA HAVIA ESTUDIAT PERÒ MÉS AMPLIADAS
- doctorat i master en quimica ambiental el master quimica analitica
- dos masters
- erasmus bish school mba london
- especialitats i cursant un master de tractamens de aiguas residuals
- estudios continuados del trabajo
- estudis formació continua
- executive mba
- Formació continua
- Formació continua, idiomes
- Formació continua, normativa
- formacio en arquitectura
- formació específica de software de disseny mecánic, i a Nissan fan molta formació interna
- formacio profesinal audiologia
- formacion online certificacio pmi
- Formación de empresa
- Formación de yoga
- formacion en idiomas
- formacion especifica en seguridad industrial, calderas, en este tipo de cosas
- formacion no reglada
- formacion no reglada cursos especializacion
- FORMACION NO REGLADA EN IDIOMAS
- Formación online
- formaciones no regladas
- GRADO SUPEIOR
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- grado superior
- GRADO, MASTER Y UN CURSO SOBRE OPTOMETRIA
- GRAU,CURSOS ESPECIALITZATS
- ha cursat un master i esta cursan un doctorat
- ha fet reserca en divers temes
- HICE UN CURSO DE SOC
- idiomas
- idiomas
- idiomas
- Idiomas
- IDIOMAS
- IDIOMAS
- IDIOMAS
- IDIOMAS
- IDIOMAS
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- idiomes
- Idiomes
- IDIOMES
- IDIOMES
- IDIOMES
- idiomes, Alemany
- idiomes,cursos de complements informatics
- INFORMATICA
- informatica ‘rogramaciodisseny
- informatica i idiomes
- ingles
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- INGLES
- iniciciacio al bim, eficiencia energetica
- investigacio curs despres doctorat
- japonés
- llicenciatura
- master i grau
- MBA
- MBA
- mba de negoci
- mba i formacio marchinder
- mda
- modul de grau superior
- musica
- NO SABE
- on.line ade
- oposicio
- oposició a bomber
- oposicion
- oposiciones
- OPOSICIONES
- oposiciones inspeccion maritima
- oposicions
- oposicions
- OPOSICIONS
- organitzadora d’esdeveniments
- Otra carrera a distancia
- otras disciplinas
- per ser terapeuta
- por mi cuenta
- POSGRADO Y MASTER
- postgrau i cursos especialitzats de curta duració
- prl,
- rebit programa dibuix
- relacionado con eltrabajao
- seminaris
- si, dos masters uno en la empresa (el principal) y el otro en la misma universidad
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- Si, formacion continua no universitaria y no reglada simplemento conocimiento de cosas, estudio voy a
- si, master y estoy haciendo el doctorado
- Si, master y estoy haciendo el doctorado
- Si, otros temas
- Si, un postgrado y cursos especializados
- Un altre carrera
- un master actualment un master i diferents postgraus
- una FP d´automotització i robótica
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GPAQ

D6. Ho feu o heu fet a la mateixa universitat?
* Només responen els que han contestat “Sí” a la pregunta D5.

Respostes %
No 944 64.9
Sí 507 34.8
Ns/Nc 4 0.3
TOTAL 1455 100.0

64.9%

34.8%
No

Sí

Ns/Nc
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E: RENDIMENT ACADÈMIC I ESTATUS SOCIOECONÒMIC
E1. Quina és la nota del vostre expedient acadèmic?

Respostes %
Aprovat 841 40.4
Notable 1119 53.8
Excel·lent 35 1.7
Matrícula d’honor 8 0.4
Ns/Nc 78 3.7
TOTAL 2081 100.0

Ns/Nc

Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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E2. Quin és el nivell d’estudis més elevat dels vostres progenitors o tutors legals?

Respostes %
Els dos estudis primaris/sense estudis 418 20.1
Un dels dos té estudis mitjans 206 9.9
Els dos tenen estudis mitjans 389 18.7
Un dels dos té estudis superiors 453 21.8
Els dos tenen estudis superiors 608 29.2
Ns/Nc 7 0.3
TOTAL 2081 100.0

Ns/Nc

Els dos tenen estudis superiors

Un dels dos té estudis superiors

Els dos tenen estudis mitjans

Un dels dos té estudis mitjans

Els dos estudis primaris/sense estudis

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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GPAQ

E3. Pel que fa a l’ocupació del pare (o figura paterna), durant els vostres estudis universitaris treballava per:

Respostes %
Compte propi 648 31.1
Compte aliè 1241 59.6
No ha treballat mai / No correspón 192 9.2
TOTAL 2081 100.0

No ha treballat mai / No correspón

Compte aliè

Compte propi

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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GPAQ

E3.1 És una feina que requeria formació universitària?
* Només responen els que han contestat “Compte propi” a la pregunta E3.

Respostes %
No 410 63.3
Sí 235 36.3
Ns/Nc 3 0.5
TOTAL 648 100.0

63.3%

36.3%
No

Sí

Ns/Nc
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GPAQ

E3.2 Quin nivell?
* Només responen els que han contestat “Compte aliè” a la pregunta E3

Respostes %
Qualificat (requeria almenys formació professional) 408 32.9
Direcció / gestió 302 24.3
No qualificat 264 21.3
Tècnic superior (requeria estudis universitaris) 257 20.7
Ns/Nc 10 0.8
TOTAL 1241 100.0

Ns/Nc

Tècnic superior (requeria estudis universitaris)

No qualificat

Direcció / gestió

Qualificat (requeria almenys formació
professional)

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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GPAQ

E4. Pel que fa a l’ocupació de la mare (figura materna), durant els vostres estudis universitaris treballava per:

Respostes %
Compte propi 377 18.1
Compte aliè 1245 59.8
No ha treballat mai / No correspón 458 22.0
Ns/Nc 1 0.0
TOTAL 2081 100.0

Ns/Nc

No ha treballat mai / No correspón

Compte aliè

Compte propi

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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GPAQ

E4.1. És una feina que requeria formació universitària?
* Només responen els que han contestat “Compte propi” a la pregunta E4

Respostes %
No 255 67.6
Sí 122 32.4
TOTAL 377 100.0

67.6%

32.4%

No

Sí
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GPAQ

E4.2. Quin nivell?
* Només responen els que han contestat “Compte aliè” a la pregunta E4

Respostes %
Qualificada (requeria almenys formació professional) 445 35.7
No qualificada 341 27.4
Tècnica superior (requeria estudis universitaris) 304 24.4
Direcció / gestió 146 11.7
Ns/Nc 9 0.7
TOTAL 1245 100.0

Ns/Nc

Direcció / gestió

Tècnica superior (requeria estudis universitaris)

No qualificada

Qualificada (requeria almenys formació
professional)

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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GPAQ

E5. Quina és la situació que us defineix millor?

Respostes %
Els meus progenitors i jo nascuts a l’estat espanyol 1874 90.1
Els meus progenitors i jo nascuts fora de l’estat espanyol 90 4.3
Els meus progenitors nascuts en un altre país i jo nascut a l’estat espanyol 33 1.6
Altres 70 3.4
Ns/Nc 14 0.7
TOTAL 2081 100.0

Ns/Nc

Altres

Els meus progenitors nascuts en un altre país i jo
nascut a l’estat espanyol

Els meus progenitors i jo nascuts fora de l’estat
espanyol

Els meus progenitors i jo nascuts a l’estat
espanyol

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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GPAQ

F: EN CAS D’ATUR
* Només els que han contestat “No” a la pregunta A1

F1. Actualment esteu buscant feina?

Respostes %
Sí 89 61.4
No 56 38.6
TOTAL 145 100.0

38.6%

61.4%

Sí

No
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GPAQ

F2. En cas que NO, per quins motius?

Respostes %
Continuar estudis / oposicions 28 50.0
Maternitat / paternitat / cura d’un familiar 3 5.4
Altres 25 44.6
TOTAL 56 100.0

Altres

Maternitat / paternitat / cura d’un familiar

Continuar estudis / oposicions

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge

Respostes classificades com “Altres”:
- becari
- CORTO JUSTO ,TRABAJO NORMAL DIJO
- Es bailarín profesional y cuando estudiava compaginó ambas cosas y cuando acabó se dedicó exclusivamente al baile porque ya tenía trabajo de ello.
- Está obert a que li arrive una bona oferta i no buscarla ell
- esta valorant opcions
- Estaba haciendo un viaje de medio año
- estoy trabajando
- estudian fent practique universitat
- exedencia
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- HA ENCONTRADO TRABAJO QUE EMPIEZA EN FEBRERO
- Impartició de cursos relacionats amb el desenvolupament de software
- ja en tinc
- ja ha trobat feina, comensa proxim dilluns
- le ha salido un empleo, empezara mañana
- NO HACE FALTA ESTUDIAR Y TRABAJAR
- no puede trabajar se esta recupenado de un ingreso
- per motius desalut, haig de passar per quirófan
- PER QUE LA TROBAT RECENMENT
- perque te una feina acordada y pels estudis.
- PONER EN MARCHA MI PROPIO NEGOCIO
- reorientant carrera professional
- te feina pendent pero pel tema del covid
- trabajo friland
- xq ja comença la setmana que ve
- Ya está trabajando actualmente
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F2.1. En el cas “Maternitat/paternitat/cura d’un familiar”, un cop acabada, teniu expectatives de cercar
feina?

Respostes %
Sí 3 100
TOTAL 3 100

100%

Sí
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GPAQ

F3. Quant de temps fa que cerqueu feina?
* Només responen si han contestat “Sí” a la pregunta F1

Respostes %
Menys de 6 mesos 65 73.0
Entre 6 mesos i 1 any 21 23.6
Entre 1 i 2 anys 1 1.1
Més de 2 anys 2 2.2
TOTAL 89 100.0

Més de 2 anys

Entre 1 i 2 anys

Entre 6 mesos i 1 any

Menys de 6 mesos

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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GPAQ

F4. VALORACIÓ DELS SEGÜENTS ELEMENTS PEL QUE FA A LES DIFICULTATS PER TROBAR
FEINA
* Només responen si han contestat “Sí” a la pregunta F1.

* Escala de valoració: 1=gens important; 7=molt important; NS/NC

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

n % n % n % n % n % n % n % n % Mitjana Desv. tipus

Mancances en la formació universitària rebuda 27 30.3 18 20.2 8 9 10 11.2 15 16.9 7 7.9 2 2.2 2 2.2 3 1.84
Activitats personals que impedeixen treballar
(continuar estudiant, família, altres...)

29 32.6 17 19.1 12 13.5 9 10.1 12 13.5 2 2.2 7 7.9 1 1.1 2.9 1.92

Manca de pràctica professional 9 10.1 9 10.1 12 13.5 13 14.6 13 14.6 11 12.4 21 23.6 1 1.1 4.5 2.02
Exigència de tenir una feina que m’agradi 4 4.5 4 4.5 11 12.4 6 6.7 21 23.6 22 24.7 20 22.5 1 1.1 5.1 1.7
Manca de coneixements sobre el mercat laboral 14 15.7 11 12.4 22 24.7 14 15.7 16 18 9 10.1 2 2.2 1 1.1 3.5 1.65
Exigència de tenir una feina amb un nivell
retributiu adequat

7 7.9 6 6.7 10 11.2 10 11.2 18 20.2 21 23.6 15 16.9 2 2.2 4.7 1.84

Manca de coneixements d’idiomes 23 25.8 19 21.3 17 19.1 7 7.9 8 9 7 7.9 5 5.6 3 3.4 3 1.86
Manca de coneixements en informàtica 22 24.7 19 21.3 17 19.1 12 13.5 8 9 5 5.6 4 4.5 2 2.2 3 1.74
Manca d’habilitats o de coneixements
complementaris

12 13.5 25 28.1 16 18 18 20.2 11 12.4 2 2.2 2 2.2 3 3.4 3.1 1.47

TOTAL 147 18.3 128 16 125 15.6 99 12.3 122 15.2 86 10.7 78 9.7 16 2 3.6 1.96
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F5. Des que us vau graduar, quantes feines heu rebutjat per considerar-les poc adequades?
*Només responen si han contestat “Sí” a la pregunta F1

Respostes %
0 29 32.6
1 12 13.5
2 17 19.1
3 13 14.6
4 5 5.6
5 2 2.2
6 2 2.2
7 1 1.1
Més de 7 8 9.0
TOTAL 89 100.0

Més de 7

7

6

5

4

3

2

1

0

0% 25% 50% 75% 100%
Percentatge
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G: ÍNDEX DE QUALITAT OCUPACIONAL (IQO)
Definició: Aquest índex posiciona, en una escala de 0 a 100, la qualitat de la ocupació segons les condicions en: la tipologia i duració del contracte, la retribució econòmica, l’adequació
de la titulació amb els estudis i la satisfacció general al lloc de treball.

* Per més informació consulteu el Capítol 3 de l’informe "Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció laboral"

Estudi Dones Mitjana IQO Homes Mitjana IQO Mitjana IQO
EEBE 37 74.7 126 69.1 70.4
ESAB 29 57.4 22 60.4 58.7
EPSEB 42 67.0 68 68.8 68.1
ETSAB 68 67.2 59 65.7 66.5
ETSEIB 49 71.8 210 72.4 72.2
ETSETB 38 73.5 207 72.5 72.6
ETSECCPB 21 72.5 68 66.7 68.1
FIB 8 71.6 109 76.6 76.3
EPSEVG 18 66.0 65 70.9 69.9
FOOT 30 69.2 5 77.2 70.4
EPSEM 14 70.4 55 72.1 71.8
ETSAV 34 71.4 40 70.7 71.0
FNB 5 81.3 31 70.0 71.6
FME 7 72.1 9 66.5 68.9
EETAC 15 73.0 51 68.6 69.6
ESEIAAT 44 71.2 238 71.9 71.8
TOTAL 459 69.8 1363 71.0 70.7

La taula mostra el nombre d’observacions a partir del qual es calcula la mitjana de l’IQO que pot no coincidir amb la mostra total que apareix a la taula de participació
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