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L’objectiu d’aquest article és analitzar la inserció

laboral dels graduats universitaris bo i contrastant el

cas de Catalunya amb el de l’Estat espanyol i el de la

resta de la Unió Europea. El procés d’inserció laboral

és molt complex, raó per la qual una anàlisi comple-

ta excediria la grandària habitual dels articles que es

publiquen a la Nota d’Economia. Tampoc no s’han

analitzat aspectes més metodològics i conceptuals

associats al procés d’inserció laboral1. Per aquest

motiu, calia fixar el camp d’anàlisi. Aquest treball se

centra fonamentalment en la qüestió de la sobrequa-

lificació i les diferències entre les competències

adquirides a la universitat i les requerides per a rea-

litzar el treball que els universitaris desenvolupen

una vegada finalitzats els seus estudis.

En primer lloc, introduïm una nota terminològica.

Encara que part de la literatura parla de sobreeduca-

ció, en aquest article no s’utilitzarà aquest terme.

Ningú no pot estar sobreeducat, per definició, ja que

l’educació és sempre un factor positiu. El que sí que

pot succeir és que un graduat universitari estigui

sobrequalificat per a desenvolupar un treball deter-

minat. Aquesta situació no és necessàriament per-

manent (la sobreeducació ho seria, llevat que es fes-

sin cursos de deseducació); pot ser esporàdica i

dependre del tipus de treball que es desenvolupi en

un moment concret. 

Per què cal estudiar la inserció laboral dels
universitaris? 

La primera pregunta important a contestar és la

necessitat d’estudiar la inserció laboral dels universi-

taris. Alguns analistes educatius segueixen mante-

nint que la valoració de l’educació universitària és

independent dels resultats dels graduats en el mer-

cat de treball. La universitat serviria per a formar ciu-

tadans, augmentar el nivell educatiu de la població i

fomentar determinats valors. Per sort, aquesta visió

està deixant pas a una apreciació més realista i ade-
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quada del nou paper que la universitat representa en

la societat. La finalitat de la universitat no és formar

ciutadans o transmetre valors: aquesta és una tasca

que s’ha de realitzar a l’ensenyament obligatori per-

què, altrament, resultaria que qualsevol persona

sense estudis universitaris seria pitjor persona que

un universitari, cosa que és absurda. És evident que

l’ensenyament universitari no es pot convertir en un

ensenyament merament professional, però l’autono-

mia universitària i la llibertat de càtedra no poden

aïllar els mètodes i els continguts educatius de les

necessitats socials i del sistema productiu. Menys

encara quan la proporció de joves que transita de l’e-

ducació secundària a la universitat supera el 50% i

un 71% d’aquests assenyalen que el motiu fonamen-

tal per cursar estudis universitaris va ser millorar les

seves perspectives laborals i professionals2.

La preocupació per la connexió entre universitat i

mercat laboral no és nova. Pérez-Díaz i Rodríguez

(2002) assenyalen que en la dècada dels seixanta “el

moviment estudiantil i la intel·ligència contestatària

qüestiona la universitat pel que considera la baixa qua-

litat de l’activitat científica i la seva vida intel·lectual i

comença a preocupar-se per l’eficàcia de la universitat

a l’hora de preparar-los per a les professions de l’ave-

nir”. El Llibre Blanc de 1969 recull part d’aquestes

inquietuds i assenyala que els principals problemes de

la universitat espanyola, pel que fa a la docència i als

mètodes acadèmics, eren el seu escàs contingut pràc-

tic, el predomini de la formació tradicional i la manca

de connexió amb les necessitats socials, com també la

debilitat dels mètodes pedagògics basats en la memo-

rització i les classes magistrals3. De llavors ençà, totes

les reformes universitàries a l’Estat espanyol recullen

la necessitat de donar resposta a les necessitats del

mercat laboral4. En el context internacional, la

Declaració mundial sobre educació superior per al segle

XXI (1998) assenyala: “La rellevància de l’educació

superior ha d’avaluar-se segons la correspondència

entre allò que la societat espera de les institucions i el

que elles fan. Això requereix visió ètica, imparcialitat

política, capacitat de crítica i, al mateix temps, una

millor articulació amb els problemes de la societat i

del món del treball...”. Finalment, la Unió Europea

inclou com a objectius de l’ensenyament universitari

a l’horitzó 2010 augmentar “l’empleabilitat dels gra-

duats universitaris”. 

Hi ha, a més, altres factors més concrets que han

augmentat dràsticament l’interès per la inserció

laboral dels graduats universitaris. En primer lloc,

les previsions demogràfiques i l’experiència dels

últims anys indiquen que el nombre d’estudiants

universitaris continuarà disminuint en els pròxims

anys. Si es confirmen aquestes previsions, la com-

petència de les universitats pels estudiants augmen-

tarà5. Sens dubte, una excel·lent targeta de visita per

atreure estudiants universitaris és mostrar que les

promocions anteriors han tingut una transició labo-

ral suau i gaudeixen d’una bona situació professio-

nal. En aquesta mateixa línia s’inscriuen la tendèn-

cia de les universitats espanyoles a reforçar el seu

paper de mediadores amb el món laboral mitjançant

la creació d’oficines d’orientació laboral i el creixent

interès per organitzar pràctiques en empreses.

En segon lloc, l’enorme augment del nombre de

titulats universitaris durant els últims vint anys i la

generalització d’aquests estudis han canviat la situa-

ció de privilegi de la qual gaudien amb anterioritat

en el mercat laboral. Les taxes d’atur relatives a altres

nivells educatius han augmentat i, en el cas dels

menors de 30 anys, són fins i tot superiors a les de

nivells educatius inferiors. A més, el fantasma de la

sobrequalificació està cada vegada més present.

En tercer lloc, cada vegada hi ha més interès per

avaluar la qualitat de l’educació universitària i l’eficà-

cia dels fons públics destinats a l’educació superior.

Un dels indicadors proposats en els sistemes de

repartiment del finançament entre universitats és la

inserció laboral dels seus graduats. Desgraciadament,
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2 García-Montalvo, 2005.

3. Aquesta frase té més de 35 anys, però és tan actual avui com ho va

ser en el seu moment.

4. lru, de 1983, rd 1497/1987 i la recent lou.

5. Juntament amb altres estratègies com ara el foment de l’ensenya-

ment de postgrau.

07 (99-120)   7/10/05  10:47  Página 100



en el nou sistema de finançament de les universitats

catalanes aprovat l’any 2004 no solament no es diu

res d’aquest indicador, sinó que s’ha eliminat el nom-

bre de titulats com a indicador per al repartiment dels

fons entre universitats. 

Fonts d’informació sobre la inserció laboral
dels universitaris

Per poder abordar l’anàlisi de la inserció laboral dels

universitaris cal comptar amb informació estadística.

Són moltes les universitats que durant els anys noranta

van començar a analitzar i a fer un seguiment del pro-

cés d’inserció laboral dels seus graduats6. La informació

que proporcionen aquests estudis és interessant, però té

dos problemes bàsics: la metodologia és diferent en

cada universitat i són realitzats per la mateixa universi-

tat, la qual cosa no permet establir suficientment la

independència entre els seus interessos i els resultats7.

Les fonts estadístiques generals que poden utilit-

zar-se per a l’estudi de la inserció laboral són escas-

ses. Per al conjunt dels joves hi ha dues fonts bàsi-

ques. La primera és el projecte Inserció laboral dels

joves, de la Fundació Bancaixa, elaborat per l’Institut

Valencià d’Investigacions Econòmiques, i és una

enquesta longitudinal de més de 2.000 joves que es

realitza cada tres anys8. En la primera onada (1996)

solament es va considerar la Comunitat Valenciana.

En l’actualitat s’està duent a terme la recollida d’in-

formació de la quarta onada, que ja cobreix la totali-

tat de l’Estat espanyol. La segona font d’informació

específica és el Mòdul sobre la transició del sistema

educatiu al món laboral, inclòs per l’ine en l’Enquesta

de Població Activa (epa) de l’any 2000. 

L’epa proporciona informació sobre la situació

laboral dels universitaris. Aquesta és la font fona-

mental d’informació laboral a l’Estat espanyol. La

utilització d’una metodologia comuna amb estadísti-

ques d’altres països (seguint els criteris ilo) simpli-

fica la comparabilitat amb altres països en les esta-

dístiques laborals bàsiques. Això no obstant, atès que

es tracta d’una enquesta de la població general i de

foto fixa (no tant de processos), la seva capacitat per

a oferir informació sobre aspectes concrets del pro-

cés d’inserció laboral dels universitaris és limitada. 

En el camp específic de la inserció laboral dels joves

universitaris i en l’anàlisi de la seva situació laboral, les

principals fonts d’informació disponible a Europa i a

l’Estat espanyol (sense considerar les dades recopilades

per les mateixes universitats) són les que es presenten

en els subapartats següents.

2.1

L’enquesta europea cheers
(Career After Higher Education)

L’any 1997 un consorci format per nou universitats i

tres instituts d’investigació europeus i una universitat

japonesa va obtenir finançament de la Unió Europea

en el programa tser per a un gran projecte d’investi-

gació (Higher education and Graduate Employment in

Europe). En aquest projecte es va abordar la construc-

ció d’una metodologia comuna per a l’anàlisi del pro-

cés d’inserció laboral dels universitaris a Europa. En la

confecció de l’instrument van participar experts en

educació universitària de branques del coneixement

molt diverses (sociologia, psicologia, economia, cièn-

cies de l’educació, etc.). El qüestionari cobria molts

aspectes, ja que incloïa preguntes sobre els estudis

universitaris realitzats, els mètodes pedagògics, l’his-

torial laboral, les competències necessàries per a

desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball, la

satisfacció laboral, la satisfacció amb els estudis uni-

versitaris, etc. La població objecte d’estudi van ser els

universitaris que van finalitzar els seus estudis durant

el curs 1994 i 1995. El treball de camp es va desenvo-

lupar durant el 1999. Com a resultat es van obtenir
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6. García-Montalvo i Mora (2000) presenten una visió general d’alguns

dels estudis existents per a universitats espanyoles. Per a una anàlisi

més recent referida a les universitats públiques de Catalunya, es pot

consultar Rodríguez et al. (2003), pàgines 22-25.

7. Igual com succeiria en una empresa si ella mateixa realitzés l’audi-

toria dels seus propis comptes.

8. Per a una descripció més detallada, vegeu García-Montalvo (2003a).
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unes 40.000 enquestes de graduats d’ensenyament

superior de dotze països (Alemanya, França, Itàlia,

Espanya, Àustria, Regne Unit, Noruega, Finlàndia,

Suècia, Països Baixos, República Txeca i Japó). La mos-

tra espanyola, que forma part del projecte europeu,

inclou 3.029 enquestes, encara que, de fet, la mostra

final es va poder ampliar fins arribar a 7.257 enquestes

a partir d’acords concrets amb universitats i conselle-

ries d’educació9. Malauradament, el dursi va decidir

no participar en el projecte i procedir a realitzar un

estudi propi, que es considera en l’apartat següent. 

2.2

L’enquesta aqucat dels graduats catalans 

L’aqucat és una enquesta realitzada per l’Agència per a

la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (aqu
Catalunya) l’any 2001 als graduats universitaris que van

finalitzar els seus estudis en el curs 1997-1998 (amb

excepció dels titulats de medicina). La grandària mostral

és de 9.765. Tant l’instrument com el mètode de mos-

treig (enviament de qüestionaris per correu amb recor-

datori telefònic i posterior realització d’enquestes telefò-

niques) són molt similars als utilitzats per l’equip del

projecte cheers a Espanya. Al gener de 2005 es va

engegar la segona edició d’aquesta enquesta, amb una

població de referència de 23.000 graduats que van fina-

litzar els seus estudis en el curs 2000-2001. 

2.3

L’enquesta aneca 2003-2004

García-Montalvo (2005) presenta els resultats del pro-

jecte de l’Agencia Nacional de Evaluación de la

Calidad y Acreditación (aneca). Aquest treball conté

una panoràmica de la situació laboral dels joves uni-

versitaris a partir de la perspectiva de tres grups d’in-

formants privilegiats: els graduats, els estudiants i els

responsables de recursos humans de les empreses.

Per a cada grup es va preparar un qüestionari especí-

fic. L’orientació dels qüestionaris es va estructurar en

funció de cadascun d’aquests àmbits poblacionals. Els

estudiants són capaços d’informar amb força precisió

sobre les seves expectatives, els motius que els van

impulsar a començar els seus estudis o els mètodes

pedagògics utilitzats a la universitat. Els titulats no

tenen la mateixa capacitat de jutjar sobre quines eren

les seves expectatives quan eren estudiants ni els

motius pels quals van cursar els seus estudis, atès que

els seus primers contactes amb el món laboral poden

contaminar la seva resposta en aquest tipus de pre-

guntes retrospectives. No obstant això, estan molt més

capacitats que no pas els estudiants per apreciar la uti-

litat dels continguts i habilitats adquirits durant els

seus estudis universitaris per a la seva vida en general

i la seva ocupació en particular. Finalment, els repre-

sentants de recursos humans de les empreses estan

poc capacitats per a informar sobre, per exemple, els

mètodes docents a la universitat, però estan molt capa-

citats per a avaluar fins a quin punt els coneixements

i habilitats dels titulats universitaris s’ajusten a les

necessitats de les empreses. Encara que els qüestiona-

ris són diferents per a cada grup, hi ha un cert joc de

reflexos en tres miralls. Moltes preguntes permeten

contrastar les percepcions d’uns col·lectius amb les

dels altres (tant sobre el món laboral com sobre la

mateixa universitat). Per exemple, és interessant

conèixer si les expectatives dels estudiants (en termes

del treball que realitzaran, el salari que cobraran, etc.)

es corresponen amb la realitat de l’empresa tal com la

reflecteixen els encarregats de recursos humans. 

L’enquesta dels graduats universitaris es va fer a les

titulacions de les universitats que van sol·licitar partici-

par en l’avaluació institucional de l’aneca (cap universi-

tat catalana no hi va participar). La captació d’informa-

ció es va fer mitjançant un qüestionari penjat a Internet

que era omplert pels graduats, als quals prèviament

se’ls havia enviat una carta amb la identificació i el codi

d’accés a aquest qüestionari. El qüestionari es podia

omplir en diverses sessions, però quan s’havia comple-

tat el codi d’accés del graduat quedava sense efecte. 

El quadre 1 conté un resum de les principals

característiques de les fonts de dades específiques

sobre la inserció laboral dels universitaris. 
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Malgrat les similituds en el qüestionari, la compa-

ració de les dades d’aquests estudis és complexa per

diversos motius. En primer lloc, encara que les pre-

guntes són similars, en ocasions no són totalment

idèntiques (especialment en el cas de l’instrument

utilitzat per l’aqucat). En segon lloc, la diferència

d’anys entre la finalització dels estudis i la realització

de l’enquesta no és idèntica en tots els casos, cosa que

dificulta també les comparacions. Això no obstant, el

principal problema per dur a terme la comparació és

que la situació del mercat laboral que es van trobar els

graduats en finalitzar els seus estudis és molt dife-

rent. El gràfic 1 mostra les taxes d’atur dels graduats

universitaris de cicle llarg menors de 30 anys. En el

gràfic es pot observar com els graduats del 1994

(enquesta cheers) es van enfrontar a un mercat labo-

ral molt dur per als joves, en el qual la taxa d’atur

juvenil estava prop del 50% i la dels universitaris esta-

va pròxima al 35%. En aquesta situació, els joves gra-

duats poden prendre decisions (per exemple, passar a

una situació d’inactivitat per desencoratjament o bé

seguir estudiant) molt diferents de les que prendrien

en un mercat laboral com el de l’any 1998 o el 2000,

en què les taxes d’atur dels joves s’havien reduït subs-

tancialment. Per descomptat, la probabilitat d’estar

inicialment aturat també era superior en els graduats

del 1994 que no pas en els del final dels noranta. A

més, aquesta situació inicial normalment es transmet

a la història laboral futura dels joves, la qual cosa

complica molt la interpretació de moltes de les com-

paracions entre les enquestes específiques comenta-

des amb anterioritat. 
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Quadre 1

Principals característiques de les enquestes específiques

*Computer assisted telephone interviewing (enquesta telefònica automatizada).
Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes CHEERS, AQUCAT i ANECA.

CHEERS CHEERS (Espanya) AQUCAT ANECA

Any de realització 1998/99 1998/99 2000/01 2003/04

Població de graduats del curs 1994/95 1994/95 1997/98 2000/01

Dimensió mostral 39.235 7.257 9.765 7.286

Captació informació Correu Correu i CATI* Correu i CATI* Internet

Gràfic 1
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Desafortunadament, algunes de les interpreta-

cions comparatives de Rodríguez et al. (2003) no

tenen en compte aquestes consideracions sobre l’im-

pacte del cicle econòmic en els resultats obtinguts

per les enquestes sobre el procés d’inserció dels

joves universitaris. 

La situació laboral dels joves universitaris

En aquesta secció es considera la situació pel que

fa a l’activitat laboral dels graduats universitaris

una vegada finalitzats els seus estudis. Les enques-

tes específiques comentades amb anterioritat no

són adequades per a respondre aquesta pregunta.

Les raons són dues: en primer lloc, i amb excepció

de l’enquesta aneca, les preguntes en l’instru-

ment no són les adequades per a capturar les defi-

nicions d’actiu i d’aturat generalment acceptades

(ilo). En segon lloc, l’elevat nivell de no resposta

pot afectar de manera molt important aquesta pre-

gunta en particular. Per aquests motius, la font

més adequada per a respondre a la pregunta sobre

la situació laboral dels joves universitaris és

l’Enquesta de població activa. El quadre 2 presen-

ta els principals indicadors del mercat laboral de la

població en edat de treballar, distribuïda pel major

nivell educatiu obtingut. Per fer aquesta classifica-

ció s’utilitza la definició de la variable estud en les

epa posteriors a 2002. La categoria fp inclou sola-

ment la formació professional de segon grau (o

superior). La formació professional de grau mitjà

s’inclou en la columna de batxillerat, que, en gene-

ral, recull l’ensenyament posterior a la primera

etapa de secundària. 

Els resultats que apareixen en el quadre 2 referits

al conjunt de la població en edat de treballar a

Espanya són prou coneguts. Les taxes d’activitat aug-

menten amb el nivell educatiu, mentre que les taxes

d’atur disminueixen. La proporció de contractes

indefinits també augmenta amb el nivell de forma-

ció. Els resultats per a Catalunya mostren una situa-

ció millor en tots els aspectes: per a cada nivell edu-

catiu la taxa d’activitat és superior, la taxa d’atur és

inferior i la proporció de contractes indefinits és més

elevada. Això no obstant, és interessant advertir una

altra diferència entre les dades d’Espanya i les de

Catalunya: mentre la taxa d’atur dels titulats univer-

sitaris espanyols és la més baixa de tots els grups, a

Catalunya els graduats d’fp tenen una taxa d’atur

inferior als universitaris10.

El quadre 3 mostra els mateixos indicadors per als

joves d’entre 22 i 30 anys (ambdós inclosos). En

aquest quadre es pot comprovar com els joves gra-

duats universitaris tenen una taxa d’activitat i de con-

tractes indefinits inferior a la mitjana i una taxa d’a-

tur superior. En particular, la taxa d’atur dels joves

graduats universitaris de Catalunya és la més alta de

3
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Quadre 2

Principals indicadors del mercat de treball. Població en edat de treballar

Font: EPA, 3T 2003.

Primària Secundària Batxillerat FP Universitat Total

Espanya

Taxa activitat 46,59 60,41 61,20 78,65 78,07 61,11

Taxa atur 12,49 12,79 10,80 9,76 8,76 11,23

% contractes indefinits 67,17 63,81 70,03 73,39 75,25 69,23

Catalunya

Taxa activitat 51,44 67,92 68,05 85,28 83,98 68,23

Taxa atur 9,96 9,82 10,79 6,72 7,29 9,24

% contractes indefinits 79,12 74,07 76,14 81,45 81,35 77,65

10. Aquests resultats són idèntics als que s’obtindrien usant l’EPA del

conjunt de l’any 2004, els quals es poden obtenir directament de l’au-

tor d’aquest article enviant un missatge a montalvo@upf.es.
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tots els grups educatius11. Aquest fenomen no és

nou: durant tota la dècada dels noranta els joves gra-

duats universitaris han tingut unes taxes d’atur

superiors als graduats de molts nivells formatius

inferiors. D’altra banda, la comparació dels joves

catalans i els espanyols segueix les mateixes pautes

que la del conjunt de la població: els catalans tenen

unes taxes d’activitat més elevades i més contractes

indefinits, i unes taxes d’atur més baixes. 

Per tant, uns sis anys després d’acabar els seus estu-

dis la situació laboral dels joves universitaris és encara

pitjor que la mitjana. Com es produeix la transició amb

posterioritat? Si en el conjunt de la població en edat de

treballar la situació dels graduats universitaris acaba

sent millor que la de la resta dels nivells educatius, en

algun moment després dels 30 anys s’ha de produir

aquesta transició. Existeixen, almenys, tres teories com-

plementàries que podrien explicar aquesta transició.

En primer lloc, és possible que la millor situació

dels universitaris en el mercat laboral després dels

30 anys es derivi de l’efecte dels graduats de fa molts

anys, que van entrar en un mercat laboral en què els

universitaris eren escassos i la demanda superava

l’oferta. En els últims deu o quinze anys la situació

pot ser molt diferent.

En segon lloc, podria ser que els joves universitaris

siguin més selectius a l’hora d’acceptar un treball i, per

tant, part de l’atur observat és voluntari, en el sentit que

no volen acceptar qualsevol ocupació. Prefereixen

seguir buscant o fer estudis de postgrau en lloc d’ac-

ceptar la primera ocupació que els ofereixen, la qual

cosa implica que les seves taxes d’atur són més eleva-

des i les seves taxes d’activitat més baixes.

La tercera teoria, complementària en certa forma

de la segona, és que els joves universitaris acaben els

seus estudis amb unes expectatives poc realistes sobre

què trobaran en el mercat laboral12. Inicialment són

molt selectius, però a mesura que passa el temps

rebaixen les seves expectatives i acaben acceptant tre-

balls que inicialment no haurien acceptat. Un dels

motius principals per què que un jove universitari

podria no acceptar una ocupació és que pensés que

està sobrequalificat per a ella. De fet, Saez (2000), en

el seu estudi sobre la inserció laboral dels graduats de

la Universitat Autònoma de Madrid, assenyala que hi

ha tres factors fonamentals que expliquen el rebuig

d’una feina per part d’un jove universitari: que hi hagi

poca relació amb els seus estudis, que el salari no sigui

adequat i que el treball requereixi un nivell professio-

nal inferior al que correspondria a un graduat univer-

sitari13. La següent secció analitza el fenomen de la

sobrequalificació i la seva importància en la transició

dels joves universitaris cap al mercat laboral. 
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Quadre 3

Principals indicadors del mercat de treball. Joves d’entre 22 i 30 anys

Font: EPA, 3T 2003.

Primària Secundària Batxillerat FP Universitat Total

Espanya

Taxa activitat 59,27 73,49 58,41 77,76 64,49 66,42

Taxa atur 19,68 14,96 14,37 13,45 16,98 15,42

% contractes indefinits 41,09 52,85 52,75 59,14 50,60 52,39

Catalunya

Taxa activitat 71,00 78,69 74,45 - 72,07 74,86

Taxa atur 13,17 12,41 11,19 - 13,37 12,24

% contractes indefinits 53,11 65,00 67,94 - 60,15 64,61

11. Les dades per als graduats de formació professional a Catalunya

menors de 31 anys no es consideren fiables per la petita dimensió mos-

tral de la cel·la. De fet, no hi ha cap enquestat d’aquesta edat amb FP

que estigui aturat.

12 García-Montalvo (2005) compara les expectatives dels estudiants

universitaris amb la realitat que plantegen els graduats recents.

13. En la primera enquesta d’inserció dels graduats universitaris cata-

lans, el quocient dels llocs de treballat rebutjats sobre el nombre de gra-

duats treballant en el moment de realitzar l’enquesta era d’un 13,5%.
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La qüestió de la sobrequalificació 

Els avantatges de les enquestes específiques enfront

de l’epa apareixen quan es vol analitzar amb detall la

situació laboral i la transició de la universitat al mer-

cat de treball. En primer lloc, les enquestes específi-

ques permeten separar els joves graduats per bran-

ques d’estudis14. A més, les enquestes específiques

estan dissenyades de manera que es puguin conèixer

altres aspectes importants que no apareixen en el

qüestionari de l’epa. De tots ells, per motius d’exten-

sió, solament n’analitzarem dos aspectes: el fenomen

de la sobrequalificació i les competències necessàries

per a desenvolupar el treball. L’autor és conscient que

hi ha moltes altres qüestions importants (el temps

fins a trobar la primera ocupació, els mètodes de

recerca d’ocupació, els mètodes més efectius per a

trobar ocupació, la satisfacció dels universitaris amb

els seus estudis, la seva vida, el seu treball, etc.) però

en aquest breu article no es poden cobrir tots els

fronts15. 

El tema de la sobrequalificació ha estat tractat en

abundància per la literatura educativa des dels anys

setanta. Berg (1970) i Freeman (1976) són dues de

les primeres aportacions a aquesta literatura per als

casos del Canadà i els Estats Units, respectivament. 

Hi ha dues teories fonamentals per a explicar la

relació entre educació i productivitat. La teoria del

capital humà assenyala que com més elevat és el

nivell educatiu d’un treballador, més elevada és la

seva productivitat i, consegüentment, el seu salari.

D’aquesta forma, qualsevol augment del nivell

educatiu es transformaria en un augment de la pro-

ductivitat. No obstant això, un augment de l’oferta

dels treballadors més qualificats provocarà una dis-

minució dels seus salaris relatius si les tècniques

de producció són flexibles. Els treballadors, al seu

torn, decidiran invertir en educació en funció de les

seves expectatives de rendibilitat d’aquesta inver-

sió. En el llarg termini les qualificacions dels tre-

balladors s’utilitzaran plenament, encara que en el

curt termini es pot produir un desajustament tem-

poral entre l’oferta i la demanda de treballadors

molt qualificats. 

L’educació també pot ser utilitzada amb l’objec-

tiu de proporcionar un senyal sobre la productivitat

del treballador. Segons aquesta teoria, l’educació

per si sola no augmenta la productivitat. L’educació

s’utilitza com un senyal per a distingir-se d’altres

treballadors davant d’un empresari que no pot

observar la productivitat dels treballadors directa-

ment. D’aquesta forma, l’empresari contractarà pri-

mer aquells individus que han aconseguit nivells

educatius més elevats amb la confiança que la seva

productivitat i motivació seran superiors, atès que

han estat capaços de superar els obstacles que els

separaven de l’obtenció del títol. Segons la versió

més estricta d’aquesta teoria, la sobrequalificació

seria un fenomen permanent. Els individus aug-

mentaran el seu nivell educatiu per tal de millorar la

seva probabilitat de trobar una ocupació i els empre-

saris els contractaran amb independència dels

requeriments del lloc de treball. Una versió més

feble de la teoria de la senyalització, connectada

amb la teoria dels mercats interns, indicaria que

l’entrada dels titulats en el mercat de treball es pro-

duiria en llocs de nivell baix però que, amb el pas

del temps i el coneixement directe de la seva pro-

ductivitat per part de l’empresari, el seu lloc de tre-

ball s’aniria ajustant a la seva qualificació mit-

jançant promocions internes. 

Des d’un punt de vista empíric, el mesurament de

la sobrequalificació és una tasca complexa. Hi ha,

essencialment, dues maneres de fer-ho: les anome-

nades mesures subjectives i les objectives16. 

4
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14. En el cas de l’EPA no és possible per la reduïda grandària de la

dimensió mostral d’aquestes cel·les.

15. Per a una anàlisi completa es pot consultar García-Montalvo (2001a),

Rodríguez et al. (2003) i García-Montalvo (2005).

16. Alba (1993), García-Montalvo (1995, 2001d) i García-Montalvo et al.

(1997) presenten una discussió extensa sobre mesures alternatives de

la divergència entre el nivell educatiu i els requeriments de l’empresa.
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a) Les mesures subjectives es basen en la percepció

personal d’un enquestat sobre la utilització dels

seus coneixements i habilitats. Normalment, es

basa en la resposta a una pregunta directa del tipus

“El seu nivell de qualificació és inferior/igual/supe-

rior a les tasques requerides pel seu lloc de tre-

ball?”. 

b) Les mesures objectives tenen dues versions.

Una possibilitat consisteix a analitzar les tas-

ques que realitza el treballador en el seu lloc de

treball i, utilitzant un diccionari ocupacional,

determinar si s’ajusten o no al seu nivell educa-

tiu. Aquest criteri, probablement el més exacte

a l’hora de fer la classificació, representa un

gran esforç d’anàlisi i és poc utilitzat quan el

nombre d’enquestes és molt gran. Una altra

forma de fer una avaluació objectiva de la rela-

ció entre qualificació i requeriments del lloc de

treball consisteix a calcular, per a cada ocupació,

quin és el nivell educatiu mitjà dels treballadors

i considerar com a sobrequalificats aquells que

estan significativament per sobre de la mitjana. 

Les conseqüències de la sobrequalificació són

múltiples. Des del punt de vista de la política educati-

va, una situació permanent de sobrequalificació

representa subsidiar, reduint el cost privat, una acti-

vitat que no proporciona a la societat el rendiment

esperat i que es converteix simplement en un proce-

diment car de subvenció dels processos de selecció de

personal de les empreses. Així doncs, una part dels

recursos destinats a l’educació podrien dedicar-se a

activitats amb més rendibilitat social. Des del punt de

vista dels treballadors, la sobrequalificació genera

una enorme insatisfacció laboral que pot tenir efectes

tant sobre el seu comportament en el treball (absen-

tisme, elevada rotació de personal o turnover) com en

la seva salut (baixa autoestima, mala salut psicològi-

ca, problemes amb les drogues, etc.)17. Aquesta situa-

ció derivaria en una menor productivitat respecte als

treballadors que tenen llocs de treball ajustats a les

seves qualificacions, la qual cosa representaria també

un problema per a les empreses.

L’indicador de sobrequalificació inclòs en l’enquesta

europea cheers és de tipus subjectiu. Concretament, la

pregunta es formula de la manera següent: 

Quin és el nivell d’estudis més apropiat per a l’ocu-

pació que tens en relació amb el nivell amb què et vas

graduar en el curs 1994-1995? 

Opcions. 

a) Un nivell més elevat del que tenia quan em vaig

graduar. 

b) El mateix nivell.

c) Un nivell d’estudis superiors inferior al que tinc18.

d) No faria falta cap tipus d’estudis universitaris.

e) Uns altres. 

El quadre 4 recull la resposta a la pregunta del

qüestionari cheers sobre el nivell d’estudis més ade-

quat per al lloc de treball que ocupa el titulat univer-

sitari. En aquest quadre s’observa que el nivell de

sobrequalificació dels titulats espanyols és molt supe-

rior al de la resta dels països participants a l’estudi.

En total, un 29,2% dels titulats universitaris espa-

nyols considera que després de quatre anys d’acabada

la seva carrera encara desenvolupa un treball per al

qual té un excés de qualificació educativa19. Potser

més alarmant és el fet que un 17,9% dels titulats

enquestats assenyalin que per a realitzar el seu treball

no necessitarien haver passat per la universitat20. 

Desafortunadament, la formulació de la pregunta

en l’enquesta aqucat és molt diferent a la del qües-

tionari cheers. En particular, la pregunta sobre

desajust formatiu bàsic del qüestionari aqucat té la

forma següent: 
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17. Vegeu Tsang i Levin (1985) i García-Montalvo (2001a).

18. En aquest apartat s’inclouen, per exemple, els titulats superiors que

pensen que amb un títol universitari de grau mitjà seria suficient per a

desenvolupar les tasques del seu lloc de treball.

19. És el que una campanya publicitària d’automòbils definia com a

JASP (jove, encara que sobradament preparat).

20. García-Montalvo i Peiro (2001b) i García-Montalvo et al. (2003a)

inclouen un capítol sobre el desajust entre formació i lloc de treball

dels joves, també per a nivells educatius inferiors a l’universitari.
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1. El seu nivell d’estudis era un requisit per a accedir al

seu treball actual/últim treball? 

• Sí, demanaven la titulació específica.

• Sí, però solament exigien la titulació universitària.

• No. 

2. En cas que la resposta sigui sí, creieu que les funcions

i tasques que realitzeu són les pròpies del nivell de for-

mació exigit?

3. En cas que la resposta sigui no, creieu que les funcions

que realitzeu requereixen una formació universitària,

malgrat no ser un requisit? 

Rodríguez et al. (2003) classifiquen les respostes

en quatre nivells. El nivell adequat és el d’aquells

que responen sí a les preguntes 1 i 2. El nivell d’ina-

dequació A, o subocupació, és aquell que presenten

els que responen sí a la pregunta 1 i no a la 2. El

nivell d’inadequació B, o no reconeixement, inclou

aquells joves que contesten no a la pregunta 1 i sí a

la 3. Finalment, el nivell d’inadequació C, o sobree-

ducació, es correspon amb una resposta negativa a

la pregunta 1 i a la 3. Aquí inclourem una categoria

addicional a la qual denominarem sobrequalificats i

que inclou aquelles persones en inadequació C més

els joves universitaris contractats amb l’exigència

d’un títol universitari, però que estan desenvolu-

pant tasques que no necessiten el nivell de formació

requerit21. 

Malgrat les diferències en la pregunta, el quadre 5

mostra moltes semblances amb els resultats del qua-

dre 4, referit als graduats universitaris espanyols. La

suma de la proporció d’adequats i de no reconeguts22

arriba al 70,47%, molt similar a la suma de la pro-

porció d’adequadament preparats més els que neces-

sitarien més qualificació per a desenvolupar les

seves tasques (70,22%)23. El percentatge dels gra-

duats universitaris espanyols que responen que no

necessitarien educació superior per a desenvolupar

el seu treball (17,9%) es troba enmig de la proporció

dels que Rodríguez et al. (2003) anomenen sobree-

ducats (15,35%) i els que jo considero sobrequalifi-

cats (21,34%). Com que aquesta segona definició

marca, al meu parer, un mínim per als sobrequalifi-

cats, podem dir temptativament que el nivell de

sobrequalificació dels joves graduats universitaris

catalans és més elevat que el del conjunt d’Espanya. 

Òbviament, l’extensió de la sobrequalificació

depèn de la branca d’estudi i del temps que el jove

graduat ha estat en el mercat de treball. Pel que fa al

primer punt, és clar que depenent de la branca d’es-

tudis la probabilitat que un graduat universitari esti-

gui sobrequalificat per al seu lloc de treball és molt

diferent. 

El quadre 6 mostra, utilitzant les dades de l’en-

questa cheers, una gran variabilitat quant al nivell de

sobrequalificació per branques d’estudi24. Els resul-

tats del quadre 6 són molt similars als que després

comentarem per al cas espanyol i el de Catalunya,
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Quadre 4

Nivell de sobrequalificació dels graduats espanyols i europeus (%)

Font: Enquesta CHEERS i elaboració pròpia.

Nivell de formació requerida Espanya Total

Un nivell superior al que tinc 14,8 11,7

El mateix nivell 55,4 65,9

Un nivell inferior d’educació terciària 11,3 12,2

No necessitaria educació superior 17,9 7,7

Altres 0,6 2,3

Quadre 5

Sobrequalificació entre els graduats universitaris catalans

Font: Enquesta AQUCAT i elaboració pròpia.

Percentatge

Adequat 63,44

Subocupat 14,18

No reconegut 7,03

Sobreeducat 15,35

Sobrequalificat 21,34

21. Segurament, en aquest grup falten alguns dels graduats als quals es

va exigir una titulació específica però que no realitzen tasques pròpies

d’universitaris. Les dades no permeten distingir aquesta categoria.

22 Però que estan realitzant tasques d’universitari.

23. Aquesta categoria no es reconeix independentment en el qüestio-

nari AQUCAT.

24. El lector acostumat a les branques d’estudi del Consell d’Universitats

li semblarà rara la divisió de matèries inclosa en el quadre 6. No obstant

això, aquesta va ser la divisió de consens, tenint en compte tots els països

i les disciplines que van participar en el projecte CHEERS.
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encara que els nivells són, òbviament, molt diferents.

Les disciplines on es concentra un grau més elevat de

sobrequalificació són les pertanyents a la branca

d’humanitats, seguida per les ciències socials i les

experimentals. El menor grau de sobrequalificació es

produeix en les enginyeries, les matemàtiques i,

especialment, les ciències de la salut. 

El quadre 7 presenta per branques d’estudis (clas-

sificades seguint el criteri del Consell d’Universitats)

la informació disponible en l’enquesta aqucat. Igual

com succeïa amb els graduats universitaris euro-

peus, els nivells de sobrequalificació més elevats es

concentren en els titulats de la branca d’humanitats,

seguits pels graduats de ciències socials i de ciències

experimentals. El nivell de sobrequalificació dels

graduats d’humanitats és certament alarmant.

Segons la mesura de sobreeducació de Rodríguez et

al. (2003) el nivell arribaria al 32,8% fins i tot des-

prés de tres anys d’haver finalitzat els estudis.

Segons l’indicador de sobrequalificació, el percentat-

ge s’elevaria al 40,8%. Les dades del quadre 7 també

mostren que el nivell de sobrequalificació més baix

es dóna entre els titulats de tècniques (9,3%) i cièn-

cies de la salut (5,6%). Tots aquests percentatges són

superiors als que mostra l’enquesta europea. 

Un segon element que influeix sobre el nivell de

sobrequalificació és el nombre d’ocupacions que ha

tingut el titulat. El quadre 8 mostra l’evolució del

nivell de sobrequalificació dels joves graduats uni-

versitaris des de l’ocupació anterior (o simultani a la

realització dels seus estudis) fins a la darrera feina,

passant per la primera ocupació després de finalitzar

els estudis. Aquesta informació prové de l’enquesta

aneca i no està disponible ni per a l’enquesta euro-

pea cheers ni per a l’enquesta de l’aqucat. Les

dades del quadre 8 mostren diversos fenòmens molt

interessants. En primer lloc, el nivell de sobrequali-

ficació en l’ocupació anterior (o simultània) als estu-

dis és molt elevat i arriba al 46,7%. En aquest cas, el

nivell més alt de sobrequalificació es dóna entre els

graduats de ciències de la salut (61,7%) i humanitats

(55,7%). En la primera ocupació amb posterioritat a

l’acabament dels estudis la sobrequalificació ha des-

cendit al 39,3% (el nivell de infraqualificació també

ha disminuït, lògicament). Però mentre la sobrequa-

lificació entre els graduats de ciències de la salut ha
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Quadre 6

Sobrequalificació per branques d’estudis: Europa i Japó (%)

Font: enquesta CHEERS i elaboració pròpia.

Ciències de Ciències Ciències Ciències
Nivell de formació requerida l’educació Humanitats socials Dret naturals Matemàtiques Enginyeria de la salut

Un nivell superior al que tinc 10,85 10,98 9,97 12,55 15,45 13,84 9,64 19,22

El mateix nivell 72,25 52,80 63,21 66,32 62,29 68,78 71,66 74,16

Un nivell menor d’educació

terciària (e. cicle curt) 8,00 19,28 14,50 11,58 13,14 12,32 10,87 3,61

No necessitaria educació superior 6,61 13,72 9,70 6,55 7,03 3,72 6,25 1,58

Altres 2,29 3,23 2,62 3,00 2,09 1,33 1,58 1,43

Quadre 7

Sobrequalificació per branques d’estudis: Catalunya (%)

Font: enquesta AQUCAT i elaboració pròpia.

Humanitats Experimentals Salut Socials Tècniques

Adequat 46,26 57,16 87,23 59,82 74,27

Subocupat 13,42 22,33 7,18 14,75 13,30

No reconegut 7,49 5,90 2,53 8,04 6,76

Sobreeducat 32,84 14,61 3,06 17,39 5,67

Sobrequalificat 40,87 25,98 5,59 23,67 9,37
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caigut al 10,6%, el nivell entre els graduats d’huma-

nitats ha augmentat (56,2%). En l’últim treball la

sobrequalificació general (27,6%) és encara més

baixa que en la primera ocupació. Això no obstant,

entre els graduats d’humanitats encara arriba al 46%

i en els graduats de ciències socials se situa en el

34,5%. El nivell d’adequació dels graduats de ciències

de la salut arriba ja al 83,2% i els graduats de tècni-

ques presenten la caiguda més gran en el nivell de

sobrequalificació entre la primera i l’última ocupació. 

Què pot explicar aquesta evolució del nivell de

sobrequalificació? Una primera explicació és que els

joves universitaris comencin tenint treballs poc ade-

quats, però que, per mitjà d’ascensos i millores en

el lloc de treball, el nivell d’adequació entre la seva

formació i el lloc de treball millori. Aquesta és la

visió que s’ha definit al començament de la secció

com desajust temporal. La segona explicació és que

els joves graduats ajustin les seves expectatives pro-

fessionals amb el temps, mentre l’obsolescència

deprecia els seus coneixements. D’aquesta manera,

pot ser que un jove universitari que considera que

està sobrequalificat per al treball que desenvolupa,

tres anys després, realitzant el mateix treball, acabi

pensant que està adequadament preparat. Aquesta

visió més pessimista sembla ser coherent amb les

dades disponibles25, encara que serà necessària més

investigació per a poder separar entre aquestes dues

hipòtesis.

L’ajustament entre formació i competències
requerides en el lloc de treball

La secció anterior presenta una visió sintètica sobre

la relació entre el nivell educatiu obtingut pels uni-

versitaris i el tipus de treball que desenvolupen. En

aquesta secció ens centrarem en els desajustos con-

crets entre diversos aspectes de la formació i els

requeriments concrets del lloc de treball. 

L’enquesta cheers és molt detallada quant a

aquests aspectes, ja que pregunta per un total de 38

competències i àrees de coneixement. García

Montalvo (2001) analitza detalladament el nivell de

les competències adquirides pels graduats durant

els seus estudis i el grau de competències requeri-

des en el lloc de treball que ocupen26. El quadre 9

compara la classificació de competències adquirides

durant els anys d’ensenyament superior a Espanya i

5
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Quadre 8

Evolució del grau de sobrequalificació i historial laboral (%)

Font: EPA, 3T 2003.

Branca d’estudis
Requeriments lloc de treball Total Humanitats Experimentals Ciències salut Socials Tècniques

Anterior/simultani

Infraqualificat 6,27 4,29 9,36 3,24 5,64 8,92

Adequat 46,99 40,00 38,75 3,99 44,75 60,36

Sobrequalificat 46,74 55,71 51,89 61,77 49,61 30,72

Primera ocupació

Infraqualificat 4,86 3,21 5,18 7,67 3,33 7,72

Adequat 55,81 40,56 55,49 81,73 49,14 64,68

Sobrequalificat 39,33 56,22 39,33 10,60 47,52 27,60

Última ocupació/actual

Infraqualificat 4,39 4,39 5,09 6,77 3,19 5,75

Adequat 67,94 49,62 70,76 83,22 62,27 79,27

Sobrequalificat 27,67 45,99 24,15 10,01 34,54 14,98

25. Vegeu García-Montalvo (2005).

26. García Montalvo (2001) també inclou una discussió de les diferèn-

cies per branques d’estudi i gènere.
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en el conjunt de països participants a l’enquesta

cheers. Entre les competències adquirides en

major grau en el conjunt dels graduats participants

en el projecte cheers apareixen la capacitat per a

l’aprenentatge, seguida de prop per l’habilitat per a

concentrar-se, la lleialtat i honestedat i la capacitat

de treballar independentment. Entre les menys

adquirides se situa, en últim lloc, la capacitat de

negociació i a continuació la comprensió de siste-

mes socials, la capacitat per a tenir en compte aspec-

111Dossier. La inserció laboral dels universitaris

Quadre 9

Nivell de coneixements/competències adquirides en els estudis (escala 1-5)

Espanya Mitjana països
Nivell Rànquing Nivell Rànquing Dif. rànquing

Lleialtat, honestedat 4,33 1 3.88 3 2

Habilitat per a l’aprenentatge 4,09 2 4.09 1 -1

Predisposició a involucrar-se personalment en la feina 3,93 3 3.80 5 2

Tolerància, capacitat d’apreciar els diferents punts de vista 3,91 4 3.72 10 6

Poder de concentració 3,88 5 3.91 2 -3

Adaptabilitat 3,87 6 3.75 7 1

Pensament crític 3,81 7 3.75 9 2

Habilitat en la comunicació escrita 3,81 8 3,80 6 -2

Fermesa, resolució, persistència 3,73 9 3,51 20 11

Àmplia cultura general 3,66 10 3,66 11 1

Coneixements teòrics en un camp específic 3,63 11 3,75 8 -3

Treballar en equip 3,61 12 3,65 13 1

Capacitat reflexiva sobre la seva pròpia feina 3,60 13 3,53 19 6

Capacitat d’anàlisi 3,57 14 3,62 15 1

Assumir responsabilitats, prendre decisions 3,56 15 3,39 22 7

Administració del temps 3,55 16 3,31 26 10

Habilitat en comunicació oral 3,53 17 3,61 16 -1

Exactitud, atenció al detall 3,52 18 3,66 12 -6

Habilitat per a resoldre problemes 3,49 19 3,58 17 -2

Creativitat 3,45 20 3,39 23 3

Iniciativa 3,43 21 3,54 18 -3

Coneixements i raonaments multidisciplinars 3,42 22 3,37 24 2

Condició física/psicològica per al lloc de treball 3,42 23 3,63 14 -9

Treballar independentment 3,39 24 3,86 4 -20

Documentar idees i informació 3,36 25 3,30 27 2

Coneixement de mètodes en un camp específic 3,22 26 3,37 25 -1

Treballar sota pressió 3,07 27 3,50 21 -6

Planificació, coordinació i organització 3,05 28 3,11 28 0

Capacitat de lideratge 3,04 29 2,90 32 3

Habilitats manuals 3,00 30 3,03 29 -1

Capacitat per tenir en consideració els aspectes econòmics 2,97 31 2,78 34 3

Aplicació de normes i reglaments 2,95 32 3,00 30 -2

Coneixements d’idiomes estrangers 2,79 33 2,92 31 -2

Capacitat de negociació 2,73 34 2,66 36 2

Comprensió de sistemes socials, organitzatius i tècnics... 2,58 35 2,77 35 0

Coneixements d’informàtica 2,51 36 2,86 33 -3
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tes econòmics, els coneixements d’informàtica i la

capacitat de lideratge. 

L’última columna del quadre 9 conté la diferència

entre la posició en el rànquing del conjunt de països

i la posició en el rànquing espanyol. Un valor positiu

de 2, per exemple, indica que la posició d’aquesta

competència en el rànquing espanyol supera en dos

llocs la que té aquest mateix apartat en el rànquing

del conjunt de països. La major diferència positiva

entre competències adquirides pels graduats espa-

nyols i la mitjana del conjunt de països és la relativa

a la fermesa i persistència, que ocupa el novè lloc en

el rànquing espanyol mentre només arriba a la posi-

ció 20 en el total de països. La segona major diferèn-

cia positiva és l’administració del temps, en la qual

sembla que els titulats espanyols consideren que van

adquirir major destresa, almenys en termes relatius

a altres competències, durant la realització dels seus

estudis. Finalment, també la capacitat per a assumir

responsabilitats sembla que va ser més desenvolupa-

da pels titulats espanyols enfront del conjunt, de nou

en termes relatius a la resta de competències. 

En el capítol de les competències que, en termes

relatius, estan més altes en el rànquing del conjunt

de països que no pas en el cas espanyol figura com a

destacada l’ésser capaç de treballar independent-

ment, fins al punt que en el conjunt de la mostra

apareix com la quarta competència, mentre que a

Espanya ocupa el lloc 24. També es produeix un

desajust força gran a favor del conjunt de països en

la posició de la capacitat física i psicològica per a

desenvolupar el treball, l’atenció al detall i la capaci-

tat de treballar sota pressió. 

El quadre 10 presenta, en ordre d’importància per

al total dels enquestats, el nivell de les competències

considerades amb anterioritat requerit pel lloc de tre-

ball. En primer lloc, és interessant assenyalar els

aspectes que ocupen els primers llocs d’aquesta clas-

sificació. Per al conjunt de graduats, en primer lloc

se situa la capacitat d’expressió oral i, a continuació,

l’habilitat per a resoldre problemes concrets, la capa-

citat de treballar independentment, de treballar sota

pressió, de treballar en equip i de prendre responsa-

bilitats. És interessant assenyalar que cap d’aquestes

competències és estrictament un “coneixement”,

sinó més aviat una aptitud o una capacitat de control

(poder fer). En segon lloc, val la pena destacar que

entre les competències menys requerides figuren

alguns dels aspectes que podríem considerar com

coneixements. L’últim lloc l’ocupa el coneixement

d’idiomes, cosa que, en principi, sembla paradoxal.

El motiu fonamental és l’escassa utilització dels idio-

mes en el lloc de treball. Les altres competències que

ocupen els últims llocs són, per ordre de menys a

més valorada, les habilitats manuals, la comprensió

de sistemes socials, la capacitat de tenir en compte

aspectes econòmics i la capacitat de lideratge. En ter-

cer lloc cal assenyalar que la major variabilitat entre

països, mesurada com la desviació estàndard, es pre-

senta en les dues últimes competències requerides:

les habilitats manuals i el coneixement d’idiomes.

També figuren amb una elevada variància entre paï-

sos la condició física/psicològica i la capacitat de tre-

ballar independentment. 

El quadre 10 conté també la comparació del ràn-

quing de les competències més requerides en els

llocs de treball a Espanya i en el conjunt de països.

Igual com en la secció anterior, l’objectiu d’aquest

apartat és comparar la importància relativa concedi-

da pels graduats a les diferents competències reque-

rides en els seus llocs de treball. La major diferència

positiva entre la posició a Espanya i al conjunt de paï-

sos quant a la necessitat d’una competència concre-

ta en el lloc de treball es dóna en l’honestedat en el

treball, fins al punt que entre els graduats espanyols

aquesta característica apareix en el primer lloc de les

competències requerides, mentre que en el conjunt

de països només arriba a la posició 13. La segona

competència quant a la diferència de lloc en el ràn-

quing és el coneixement dels mètodes d’un camp

específic, que en el cas espanyol ocupa el lloc 20

mentre que en el conjunt està en el lloc 30. Per con-

tra, els llocs de treball del conjunt de graduats tenen

un nivell superior de requeriments en el treball sota

pressió i, molt particularment, en la capacitat de tre-

ballar individualment. Aquesta última competència
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apareix en la tercera posició del rànquing total, men-

tre que apareix en els últims llocs, en el lloc 33, en el

rànquing espanyol. Amb excepció de la capacitat de

treballar independentment, la resta de les cinc com-

petències menys requerides en el lloc de treball

(capacitat de lideratge, comprensió de sistemes

socials, habilitats manuals i coneixement d’idiomes)

figuren en igual posició en el rànquing espanyol i

l’europeu, cosa que mostra fins a quin punt coinci-

deixen les competències menys requerides en els

llocs de treball dels graduats entre països. 

El quadre 11 compara, mitjançant un indicador
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Quadre 10

Nivell de coneixements/competències requerides pel lloc de treball

Espanya Total
Nivell Rànquing Nivell Rànquing Dif. rànquing

Lleialtat, honestedat 4,17 1 4,07 13 12

Assumir responsabilitats, prendre decisions 4,13 2 4,19 6 4

Habilitat per a resoldre problemes 4,11 3 4,29 2 -1

Adaptabilitat 4,11 4 4,13 9 5

Habilitat en comunicació oral 4,10 5 4,30 1 -4

Predisposició a involucrar-se personalment en la feina 4,03 6 4,05 15 9

Treballar en equip 3,99 7 4,20 5 -2

Habilitat per a l’aprenentatge 3,99 8 4,02 17 9

Administració del temps 3,98 9 4,14 8 -1

Fermesa, resolució, persistència 3,95 10 4,11 10 0

Tolerància, capacitat d’apreciar els diferents punts de vista 3,94 11 3,99 18 7

Capacitat d’anàlisi 3,90 12 3,93 21 9

Exactitud, atenció al detall 3,89 13 4,15 7 -6

Capacitat reflexiva sobre el seu propi treball 3,88 14 3,95 20 6

Treballar sota pressió 3,87 15 4,27 4 -11

Iniciativa 3,83 16 4,11 11 -5

Planificació, coordinació i organització 3,80 17 4,07 12 -5

Habilitat en comunicació escrita 3,76 18 4,05 16 -2

Coneixements teòrics en un camp específic 3,73 19 3,67 28 9

Coneixements de mètodes en un camp específic 3,73 20 3,64 30 10

Poder de concentració 3,72 21 4,06 14 -7

Condició física/psicològica per al lloc de treball 3,66 22 3,95 19 -3

Documentar idees i informació 3,63 23 3,84 23 0

Pensament crític 3,60 24 3,87 22 -2

Aplicació de normes i reglaments 3,52 25 3,64 29 4

Coneixements i raonaments multidisciplinars 3,50 26 3,62 31 5

Capacitat per tenir en consideració els aspectes econòmics 3,46 27 3,52 33 6

Coneixements d’informàtica 3,45 28 3,78 24 -4

Capacitat de negociació 3,41 29 3,69 26 -3

Creativitat 3,38 30 3,73 25 -5

Àmplia cultura general 3,30 31 3,68 27 -4

Capacitat de lideratge 3,26 32 3,59 32 0

Treballar independentment 3,24 33 4,28 3 -30

Comprensió de sistemes socials, organizatius i tècnics... 2,88 34 3,33 34 0

Habilitats manuals 2,62 35 2,95 35 0

Coneixements d’idiomes estrangers 2,61 36 2,82 36 0

07 (99-120)   7/10/05  10:47  Página 113



simple, el nivell adquirit i el requerit pel lloc de tre-

ball a fi d’obtenir una aproximació al desajust entre

educació i lloc de treball. Com a indicador de desa-

just entre competències adquirides i requerides s’u-

tilitza una taxa calculada com 

on Comp és el nivell mitjà de la corresponent com-

petència adquirida durant els estudis i Req és la mit-

jana del nivell requerit de la mateixa competència.

D’aquesta forma, un valor de 2,5, per exemple, indi-

caria que el nivell adquirit supera en un 2,5% el

nivell requerit de la mateixa competència per a

desenvolupar les tasques del lloc de treball. El fet

d’utilitzar com a denominador el nivell requerit vin-

cula els càlculs a la necessitat de cada competència

en el lloc de treball dels graduats. 

El quadre 11 presenta amb detall la comparació

dels dèficits i superàvits d’Espanya i el conjunt de

països participants en l’estudi cheers, ordenats en

funció del rànquing espanyol. En primer lloc, cal

assenyalar que a Espanya hi ha un dèficit mitjà del

6,2%, inferior a l’11,2% del conjunt de països. De

fet, els graduats espanyols tenen el menor dèficit

mitjà de tots els països considerats. Aquest resultat

és conseqüència d’un nivell de competències adqui-

rides similar a la mitjana de tots els països, junta-

ment amb un nivell de competències requerides

pels llocs de treball situat en l’últim lloc de tots els

països. En resum, podríem dir que els graduats

espanyols es consideren tan competents com la mit-

jana europea, però pensen que els treballs que

desenvolupen requereixen un nivell de competèn-

cies molt menor que en la mitjana dels països.

Aquesta visió és compatible amb el major nivell de

sobrequalificació mostrat pels graduats espanyols

en la secció anterior. 

Pel que fa a competències i coneixements con-

crets, el quadre 11 mostra que els graduats espanyols

assenyalen que tenen un gran excés de cultura gene-

ral i coneixement d’idiomes i un enorme dèficit en

coneixements d’informàtica i competències com ara

el treball sota pressió, la capacitat de negociar, la

capacitat de planificar i coordinar i l’habilitat per a

resoldre problemes concrets. L’excés de coneixe-

ments d’idiomes pot semblar paradoxal, atès el baix

nivell que els mateixos graduats reconeixen.

L’explicació és el baixíssim grau d’utilització d’idio-

mes en el context del lloc de treball. 

L’anàlisi de les diferències de posició entre

Espanya i el conjunt de països en la classificació en

funció de l’indicador de desajust posa de manifest

fins a quin punt els graduats espanyols consideren

que les seves deficiències estan relacionades amb

l’ensenyament rebut (els falten coneixements espe-

cífics, en relació amb els que requereix el seu treball

i amb la resta de països) i, per contra, situen més alt

en la classificació, relativa a la classificació europea,

característiques relacionades amb la seva capacitat

individual (treballar independentment, capacitat de

lideratge, etc.). Aquest resultat, en diverses versions,

es repeteix amb certa regularitat. 

L’enquesta aqucat també conté una secció on es

consideren diverses competències i coneixements,

així com la relació entre la formació obtinguda i la

seva utilitat per al treball. La comparació entre les

dades dels graduats catalans i els espanyols/euro-

peus és delicada pel fet que la formulació de la pre-

gunta no és exactament la mateixa27. El quadre 12

conté la informació sobre la formació adquirida i la

utilitat de la mateixa per als graduats universitaris

catalans. El tercer bloc mostra l’indicador de dèfi-

cit/superàvit de coneixements i competències

comentat amb anterioritat. Els joves universitaris

catalans assenyalen que tenen, en mitjana, un

excés de coneixements teòrics respecte a la utilitat

dels mateixos en el treball. En aquest aspecte coin-

cideixen plenament amb l’opinió dels graduats

espanyols de l’enquesta cheers. També coincidei-

xen a assenyalar un important dèficit quant a

informàtica, capacitat de lideratge i expressió oral.
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.100=

27. El qüestionari CHEERS preguntava pel nivell de competències reque-

rit pel lloc de treball, mentre el qüestionari AQUCAT pregunta per la uti-

litat i repercussió per al treball de cada competència.
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No obstant això l’opinió dels joves graduats univer-

sitaris catalans és molt diferent a la resta quant als

idiomes. Mentre que els graduats espanyols asse-

nyalen que tenen un excés de coneixements d’idio-

mes per als requeriments del seu lloc de treball, l’o-

pinió dels universitaris catalans és justament la

contrària: el coneixement d’idiomes és l’element

més deficitari de la seva formació respecte a la uti-

litat del mateix en el seu lloc de treball. La major

internacionalització de l’economia catalana i la

seva tradicional obertura a Europa justifica aquesta

diferència tan important. 
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Quadre 11

Diferència percentual entre les competències i coneixements adquirits en la universitat i els requerits per al lloc de treball (%)

Espanya Mitjana Europa

Habilitats manuals 14,56 2,54

Àmplia cultura general 11,11 -0,40

Coneixement d’idiomes estrangers 6,89 3,70

Pensament crític 5,92 -3,18

Treballar independentment 4,61 -9,78

Poder de concentració 4,21 -3,83

Lleialtat, honestedat 3,80 -4,68

Habilitat per a l’aprenentatge 2,53 1,72

Creativitat 2,00 -9,22

Habilitat en comunicació escrita 1,33 -6,27

Tolerància, capacitat d’apreciar els diferents punts de vista -0,82 -6,59

Coneixements i raonaments multidisciplinars -2,27 -6,77

Predisposició a involucrar-se personalment en la feina -2,62 -6,18

Coneixements teòrics en un camp específic -2,65 2,18

Fermesa, resolució, persistència -5,39 -14,62

Adaptabilitat -5,76 -9,06

Condició física/psicològica per al lloc de treball -6,54 -8,20

Capacitat de lideratge -6,79 -19,20

Capacitat reflexiva sobre el seu propi treball -7,16 -10,60

Documentar idees i informació -7,52 -14,06

Capacitat d’anàlisi -8,41 -7,96

Exactitud, atenció al detall -9,48 -11,79

Treballar en equip -9,52 -12,92

Iniciativa -10,50 -13,92

Comprensió de sistemes socials, organitzatius i tècnics... -10,56 -16,65

Administració del temps -10,85 -19,92

Coneixements de mètodes en un camp específic -13,62 -7,42

Assumir responsabilitats, prendre decisions -13,76 -18,99

Habilitat en comunicació oral -13,84 -15,87

Capacitat para tenir en consideració els aspectes econòmics -14,24 -21,21

Habilitat per a resoldre problemes -15,11 -16,41

Aplicació de normes i reglaments -16,12 -17,67

Planificació, coordinació i organització -19,90 -23,64

Capacitat de negociació -20,04 -27,81

Treballar sota pressió -20,74 -18,10

Coneixements d’informàtica -27,25 -24,24
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Quadre 12

Formació i competències necessàries per al desenvolupament professional

Humanitats Socials Experimentals Salut Tècniques Total de grup

Formació obtinguda

Formació teòrica: obligatòries 4,84 4,86 5,06 5,17 5,01 4,94

Formació teòrica: optatives 4,75 4,71 5,13 4,76 4,66 4,74

Expressió escrita 4,87 4,30 3,53 3,75 3,56 4,09

Expressió oral 4,44 4,01 3,14 3,85 3,08 3,76

Treball en equip 3,82 4,38 4,10 4,17 4,13 4,20

Lideratge 2,73 3,37 2,68 3,14 2,83 3,08

Presa de decisions i solució de problemes 3,96 4,15 4,40 4,12 4,38 4,20

Pensament crític 5,08 4,49 4,60 4,06 4,09 4,45

Raonament quotidià 4,64 4,20 3,82 3,59 3,52 4,02

Creativitat 4,12 3,86 3,64 3,40 3,76 3,82

Gestió 3,81 4,07 3,72 3,65 3,82 3,92

Habilitat de documentació 3,80 3,68 3,83 3,21 3,76 3,69

Idiomes 3,36 2,42 2,36 2,38 2,28 2,50

Informàtica 2,70 3,22 3,68 2,28 3,70 3,24

Utilitat per al treball

Formació teòrica: obligatòries 3,37 4,06 3,92 5,16 4,23 4,08

Formació teòrica: optatives 3,17 3,95 3,98 4,27 4,09 3,91

Expressió escrita 4,62 5,08 4,77 4,70 4,89 4,91

Expressió oral 5,04 5,35 5,07 5,06 5,25 5,24

Treball en equip 4,13 5,00 4,98 5,08 5,18 4,93

Lideratge 3,70 4,49 4,33 4,16 5,11 4,50

Presa de decisions i solució de problemes 4,41 5,17 5,44 5,41 5,46 5,18

Pensament crític 4,68 4,98 5,20 4,87 5,21 5,00

Raonament quotidià 4,48 4,85 4,61 4,62 4,73 4,73

Creativitat 4,60 4,89 4,94 4,74 5,23 4,93

Gestió 4,78 5,29 5,31 5,03 5,59 5,28

Habilitat de documentació 4,08 4,74 5,07 4,24 4,99 4,69

Idiomes 4,32 3,76 4,54 3,75 4,66 4,11

Informàtica 4,55 5,27 5,60 4,10 5,82 5,25

Diferència percentual

Formació teòrica: obligatòries 43,54 19,85 29,05 0,27 18,50 20,90

Formació teòrica: optatives 49,72 19,26 28,75 11,47 13,84 21,38

Expressió escrita 5,47 -15,47 -25,98 -20,15 -27,25 -16,69

Expressió oral -11,89 -25,01 -38,00 -23,99 -41,39 -28,26

Treball en equip -7,36 -12,55 -17,73 -17,77 -20,33 -14,80

Lideratge -26,13 -25,05 -38,09 -24,57 -44,66 -31,53

Presa de decisions i solució de problemes -10,18 -19,82 -19,01 -23,94 -19,74 -18,95

Pensament crític 8,70 -9,76 -11,54 -16,75 -21,52 -11,07

Raonament quotidià 3,57 -13,29 -17,13 -22,31 -25,45 -15,03

Creativitat -10,33 -21,14 -26,31 -28,31 -28,07 -22,53

Gestió -20,24 -22,97 -29,92 -27,49 -31,63 -25,76

Habilitat de documentació -6,83 -22,28 -24,40 -24,19 -24,70 -21,34

Idiomes -22,15 -35,63 -47,86 -36,57 -51,17 -39,21

Informàtica -40,67 -38,89 -34,18 -44,50 -36,37 -38,33
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Conclusions

Molts responsables universitaris es feliciten que la

universitat hagi deixat de ser “una fàbrica de deso-

cupats” (si és que alguna vegada ho ha estat). Això no

obstant, les versions autocomplaents que presenten

sobre la situació dels graduats universitaris en el

mercat laboral no són, en molts casos, realistes. La

inserció laboral dels graduats universitaris no és un

camí de roses. És cert que a Espanya els universita-

ris acaben tenint una taxa d’atur inferior a la resta

dels nivells educatius –en el cas de Catalunya, com

s’ha assenyalat en la secció 2, ni tan sols això no és

cert–, però aquesta situació s’ateny després que els

graduats passin molts anys patint altes taxes d’atur i

de precarietat laboral. És cert que molts universitaris

acabaran cobrant un salari superior al percebut pels

graduats de la resta de nivells educatius, però això

s’aconsegueix a costa que una proporció important

dels graduats (entorn d’un 30%) acabi sobrequalifi-

cat per al seu lloc de treball i cobrant un salari baix

en relació amb la inversió educativa que ha realitzat.

A més, cal considerar el malestar psicològic i la insa-

tisfacció que aquesta situació de sobrequalificació

genera en els graduats universitaris que la pateixen. 

Els graduats universitaris catalans tenen una situa-

ció laboral una mica millor que la de la resta dels uni-

versitaris de l’Estat espanyol. Tenen menors taxes

d’atur i majors taxes d’activitat i de contractes indefi-

nits. No obstant això, en termes de sobrequalificació

la situació és molt similar a la que es produeix a la

resta d’Espanya: entre un 15% i un 20% consideren

que no faria falta tenir estudis universitaris per a

desenvolupar les tasques del seu treball. Els graduats

catalans també coincideixen amb la resta dels espa-

nyols en l’opinió que la seva formació es basa exces-

sivament en l’explicació de teories, sense parar aten-

ció a altres competències i coneixements que també

són molt importants en el mercat de treball. 

El problema no és només de les matèries cursades

durant els estudis o la carrera concreta. És també un

problema d’enfocament i èmfasi. Els graduats es

queixen que les maneres d’ensenyament segueixen

basades en classes magistrals, donant poca importàn-

cia a l’escriptura de projectes pràctics o l’adquisició

directa d’experiència laboral. Les maneres d’ensenya-

ment “tradicionals” dificulten l’adquisició de les com-

petències bàsiques (saber expressar idees, parlar en

públic, capacitat d’organització, etc.) necessàries per

a plantar cara als nous reptes que comporta la inser-

ció laboral del jove titulat universitari. 

D’alguna manera, la universitat s’ha convertit en

una fàbrica de “desanimats”. Joves que en finalitzar

els seus estudis universitaris es troben amb un tre-

ball temporal, que poc té a veure amb el que han

après a la universitat, que requereix una qualificació

en molts casos menor a la que posseeixen i que els

genera un elevat grau de frustració, tenint en comp-

te les seves expectatives. Si la situació de subocupa-

ció generalitzada fos permanent, la universitat seria

una fàbrica de desocupats dels nivells inferiors d’e-

ducació. En tal cas hauríem de preguntar-nos pel

benefici col·lectiu generat per uns titulats universi-

taris que desplacen de les seves ocupacions els gra-

duats dels nivells educatius inferiors, amb un elevat

cost tant personal com pressupostari. 

Les conclusions anteriors mostren que part del

desajust entre la universitat i el món laboral s’origi-

na en una demanda insuficient de treballadors d’al-

ta qualificació i una creació de llocs de treball de poca

qualitat. No obstant això, no és menys cert que la

resistència de la universitat al canvi i la seva escassa

permeabilitat a les noves necessitats socials tenen un

paper important en l’explicació d’aquests i d’altres

problemes relacionats amb les característiques de

l’oferta de treball dels universitaris. 

POSTSCRIPTUM

En una conferència que vaig donar fa dos anys, dins

d’unes jornades sobre educació universitària, em vaig

referir a l’escassa atenció que les autoritats universitàries

prestaven a les necessitats del sistema productiu i de la

societat en general, que finança amb enormes subsidis

l’educació universitària. Al final de la mateixa un dels
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rectors presents, amb un cert to d’indignació, va asse-

nyalar que la universitat no sap quines són aquestes

demandes, atès que tant la societat com les empreses

transmeten missatges contradictoris.

Com a científic vaig acceptar que aquesta hipòtesi era

versemblant però, què diuen les dades i les accions dels

gestors universitaris? 

L’estudi AQUCAT assenyala que el major dèficit en la

formació dels estudiants universitaris catalans, a diferèn-

cia de la resta dels espanyols, són els idiomes estrangers.

Aquesta preocupació és consistent amb les prioritats de les

empreses. L’any 2003 vaig dirigir un estudi (García-

Montalvo 2003b) en el qual es va entrevistar els 105

empresaris més significatius de Catalunya. La conclusió

més important de l’estudi és que els empresaris posaven

com a prioritat fonamental que els treballadors tinguessin

un bon nivell d’anglès per a poder plantar cara a la crei-

xent globalització de l’economia catalana. La societat i

les empreses catalanes no ho poden dir ni més alt ni més

clar. Què han entès els rectors catalans sobre quines són

les demandes de la societat i el teixit empresarial? Que la

prioritat és que tots els professors universitaris passin l’e-

xamen C de català, fins i tot els professors contractats,

que solen ser professors estrangers. 
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