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Acte d’entrega d’orles als alumnes deMedicina, a la Seu Vella.

Unde cada cinc titulats universitaris és
mileurista, gairebé el doble que el 2011
Lleida és la província en la qual menys graduats troben feina, només un 4,88 per cent, i el 67,5% ho fa
a Barcelona || El 80% aconsegueix un treball tresmesos després d’acabar els estudis

EDUCACIÓ INSERCIÓLABORAL

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ Lleida és la provín-
cia amb menys possibilitats de
donar feina als universitaris. No-
més el 4,88% de graduats cata-
lans que troben feina ho fa a Po-
nent. La majoria dels titulats ho
fan a Barcelona (67,54%), se-
guit perTarragona, Girona i la
resta de comunitats autònomes
de l’Estat, segons una enquesta
d’inserció laboral de l’Agència
per la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya (AQUCa-
talunya).

L’enquesta també estudia
l’ocupació i la seua qualitat. En
aquest sentit, afirma que una de
cada cinc persones amb estudis
universitaris cobra 1.000 € men-
suals o menys.Això suposa un
descens molt significatiu en els
ingressos dels graduats en els úl-
tims cinc anys. No obstant, la
majoria augmenta el sou fins als
1.900 € en un període de tres
anys.

Pel que fa a la contractació,
des del 2008 el percentatge de
persones que treballen a temps
complet ha baixat fins a situar-
se en el 70% actual, cosa que es
tradueix en un increment de la
inestabilitat laboral.

En termes d’ocupació, l’en-
questa afirma que la majoria de
titulats troba feina tres mesos
després d’acabar els estudis, en-
cara que en general el temps de
recerca ha augmentat de mane-
ra que un de cada deu graduats
tarda més d’un any a poder tro-
bar la seua primera feina.

Millor tenir titulació

No obstant, l’enquesta cons-
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tata que tenir estudis universi-
taris duplica les possibilitats d’in-
serció laboral.

En aquest sentit, la taxa
d’ocupació és del 80% en els ti-
tulats, mentre que és del 40%
en els que només tenen educa-
ció primària.

El director general d’Univer-
sitats, Lluís Jofre, va valorar po-
sitivament els resultats, al·legant
que la preparació dels graduats
és comparable a la d’universi-
tats de referència europees, i
que tenir estudis universitaris
afavoreix la inserció laboral mal-
grat el context de crisi econò-
mica.

Tanca la llibreria Fregola, la més
antiga de la ciutat de Lleida
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Accepta 4 anys de presó per la brutal
pallissa al líder agrari Pere Vives
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■ La crisi econòmica ha afec-
tat la inserció laboral de to-
tes les àrees d’estudis univer-
sitaris.Tot i així, salut ha es-
tat la menys perjudicada, jun-
tament amb les carreres d’en-
ginyeria i arquitectura, men-
tre que els estudiants d’hu-
manitats són els que pitjors
perspectives tenen de trobar
feina, seguits pels d’experi-
mentals.

D’aquesta manera, els ti-

tulats enMedicina són els que
compten amb un major per-
centatge d’ocupació, amb un
95%,mentre que els titulats
en Filosofia, amb només un
66% d’ocupació, són els que
més magre ho tenen.

Tot i així, a nivell de con-
tractació, Salut i Humanitats
són els estudis en els quals es
donen més nombres de con-
tractes parcials i, per tant,més
inestabilitat.

Salut té lamillor ocupació
i leshumanitats, lapitjor

DADES

CARRERES
Percentatged’ocupació
per carreres

■Medicina i Odontologia són les
carreres amb una major ocupa-
ció (95%), seguides per les titula-
cions de Comunicació (92%) i
Farmàcia (90%). D’altra banda, Fi-
losofia i Humanitats són les que
tenenmenys ocupació (66%), se-
guides per Geografia i Història
(71%).

CONTRACTACIÓ
Lamajoria treballa
en l’àmbit privat

■Vuit de cada deu persones tre-
ballen en l’àmbit privat. La con-
tractació en el sector públic ha
baixat un 10% en els últims tres
anys.

SATISFACCIÓ
7de cada10elegirien
denou la carrera

■ Els graduats catalans valoren
positivament la formació rebuda.
De fet, 7 de cada 10 persones tor-
narien a escollir la mateixa carre-
ra. Salut i humanitats són les àre-
es amb percentatgesmés elevats
d’alumnes amb intenció de repe-
tir la carrera, mentre que engi-
nyeria i arquitectura són les que
menys tornarien a elegir-les.

❘ BARCELONA ❘ Un de cada sis alum-
nes espanyols de 15 anys
(16,5%), té problemes per re-
soldre preguntes senzilles d’eco-
nomia domèstica, segons l’in-
forme del Programa Internaci-
onal d’Avaluació Internacional
d’Alumnes (PISA), en el qual
els alumnes van ser avaluats per
primera vegada en competèn-
cia financera, amb l’objectiu de

comprovar si l’aprenentatge re-
but a l’escola els permet parti-
cipar activament en la vida eco-
nòmica.

En la prova se’ls qüestionava
sobre com distingir factures,
prendre decisions sobre despe-
ses quotidianes o utilitzar tar-
getes de crèdit.

Les proves d’aptitud s’han fet
en 18 països de tot el món. Els

estudiants espanyols, amb una
puntuació de 484 punts, que-
den per sota de la mitjana de
l’OCDE, que se situa en els 500
punts.

Espanya se situa al davant de
Croàcia (480 punts), Israel
(476), Eslovàquia (470), Itàlia
(466) i Colòmbia (379), mentre
que Xangai encapçala la llista
amb 603 punts.

Els estudiants tenen problemes
amb l’economia domèstica
Un de cada sis no sap distingir factures o utilitzar targetes

INFORMESFINANCES PREGUNTES

Calcular interessos
❚ Els alumnes havien de decidir
si és més favorable pagar un 15%
d’interès per a un préstec de
8.000 € o un 13% per a un de
10.000 €.

Comprar tomates

❚ Els estudiants havien d’explicar
si és més econòmic comprar to-
mates per caixes o per quilos i
justificar en quins casos és millor
una opció o l’altra.

Inversions
❚ Als joves se’ls va examinar so-
bre la idoneïtat o no d’invertir en
borsa segons l’evolució del mer-
cat.

En relació amb els resultats
en competència financera espe-
cíficament, els espanyols estan
també per sota de la mitjana.
No obstant, economia finance-
ra és l’àrea en la qual els alum-
nes presenten un rendiment pit-
jor.

L’informe també mostra que
el 60% dels alumnes espanyols
enquestats té un compte banca-
ri obert, cosa que implica que
ja són consumidors de produc-
tes financers.

De fet, són aquests els que mi-
llor resultat han obtingut en la
prova d’economia domèstica.
Tot i així, els joves espanyols són
dels que menys treballen fora
de l’horari escolar i, per tant, re-
ben una paga periòdica.


