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INTRODUCCIÓ
Els estudis sobre la inserció laboral dels estudiants que es graduen ens permet conèixer, entre
d’altres, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció en el mon laboral, així com conèixer el grau de
satisfacció respecte de la formació rebuda1.
Des de l’any 2004, a l’escola d’infermeria de l’EUI Sant Pau s’ha anat fent el seguiment de la inserció
dels estudiants, i des de la incorporació del Grau (2009) aquest seguiment s’ha portat a terme amb
una periodicitat anual2.
OBJECTIU
Conèixer la situació laboral i el grau de satisfacció dels titulats i titulades de Grau d’infermeria
(promoció 2010-2014) de l’EUI- Sant Pau.
POBLACIÓ I MOSTRA
La població de referència ha estat els 76 estudiants que integren la segona promoció de Grau
d’infermeria (2010-2014) a l’escola de Sant Pau.
La mostra assolida ha estat de 42/76 (55,2%) qüestionaris, percentatge similar a l’obtingut en l’estudi
d’inserció laboral de la primera promoció del grau de l’EUI (56,2%) i el de l’Agència de Qualitat
Universitària de Catalunya (AQU) de l’any 20113 (56,5%) i 2014 1 (55%).
METODOLOGIA
La recollida de la informació s’ha fet mitjançant un qüestionari d’elaboració pròpia adaptat de
l’enquesta de titulats de l’AQU.
El qüestionari conté 21 preguntes, en les que es recull: les característiques de la situació laboral dels
titulats i la satisfacció respecte a la formació rebuda.
El qüestionari es va enviar per correu electrònic a totes les persones titulades de la segona promoció
de Grau d’Infermeria (curs 2010-2014) de l’EUI- Sant Pau la primera setmana del mes de desembre de
2015 (un any i mig després de la finalització dels estudis del grau). Donada l’escassa resposta, es fa un
nou reenviament la segona setmana del mes de gener de 2016. Al final del mes de gener s’havien
rebut 6 qüestionaris, per tant es va procedir a trucar personalment a cada estudiant per demanar la
col·laboració. Es tanca el procés de recollida el dia 15 de febrer amb una mostra total de 42
qüestionaris respostos (Annex 1).
Per tal de conèixer si hi ha hagut diferències respecte a la inserció laboral dels estudiants de la primera
promoció del Grau, es presenta una taula que permet fer una comparació descriptiva dels resultats
d’ambdues promocions.
Anàlisi estadística
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Les dades s’expressen amb mitjana i desviació estàndard i/o freqüències.

RESULTATS
La mostra està composta per 35 dones i 7 homes amb una mitjana d’edat de 26±4,7.
Trenta set (88%) provenen de Barcelona i província, 3 (7,1%) de l’estranger (2 de Colòmbia i 1 de Perú)
i 2 (4,7%) de la resta de l’estat espanyol (1 de Irún i 1 de Melilla).
Característiques de la situació laboral
La taxa d’ocupació al finalitzar els estudis és d’un 100%, taxa molt superior a l’obtinguda en la primera
promoció (80%) i la darrera promoció de la diplomatura (82%) (Annex 2).
Del 100% que treballen, el 95,2% ho fan a Catalunya i només un 4,7% treballa a l’estranger
(concretament a Londres).
El 33,3% de les persones graduades, ja tenien una feina abans d’acabar els estudis. Els contactes
personals i les pràctiques durant la carrera son els medis principals per aconseguir la primera feina
(Taula 1).
El 97,6% dels titulats tenen feines relacionades amb la professió infermera: el 83,3% treballa a l’àmbit
hospitalari, seguit dels centres soci-sanitaris amb un 9,5%. Les condicions contractuals es mantenen
similars als d’estudis anteriors1-6. Els contractes temporals ocupen el percentatge més alt amb un
90,5% i només el 9,5% refereixen tenir un contracte indefinit (Taula 2).
El 21,4% dels titulats que treballen, han signat entre 1 i 5 contractes. El 46,7% han signat més de 20
contractes.
Un 71,4% dels titulats, ha continuat estudiant després de graduar-se. La majoria ha optat per cursar
un màster, el 23,3% ha optat per fer cursos de formació continuada (Taula 3).
El 33,3 % (10/30) dels titulats que ha continuat els estudis ho fa a l’EUI- Sant Pau.
El resultat més rellevant al comparar les característiques de la situació laboral dels graduats de la
segona promoció del grau (2010-2014) amb la primera promoció (2009-2013), és que encara que la
taxa d’inserció laboral ha estat més elevada que anys anteriors, destaca com aspecte negatiu la
temporalitat i el gran nombre de contractes signats des de la finalització dels estudis (Annex 3).
Satisfacció amb la formació rebuda
Els graduats es mostren satisfets amb els estudis cursats i amb l’EUI- Sant Pau. El 88% tornarien a triar
els mateixos estudis i un percentatge lleugerament superior ho faria a la mateixa escola (Taula 4).
Respecte a la formació, la valoració més alta, l’obté la formació pràctica, amb un 64,2% que la
puntuen amb un 4 (molt satisfactòria), la relació amb el professorat, considerada molt satisfactòria
per el 47,6%, i la formació en competències transversals, valorada com molt satisfactòria per el 30,9%.
La satisfacció general, un 59,5% la valora amb un 3 i un 40,4% la valora amb un 4 (molt satisfactòria)
(Taula 5).
Destaca que al comparar la satisfacció amb la formació rebuda dels graduats de la segona promoció
del grau (2010-2014) amb la primera promoció (2009-2013), casi un 13% dels estudiants no tornarien
a triar els mateixos estudis front a un 4,6% que no ho faria a la primera promoció. Probablement la
poca estabilitat laboral i l’elevat nombre de contractes explicarien aquest fet. Tot i que la satisfacció
amb la docència tutoritzada ha disminuït en el percentatge de satisfacció, crida l’atenció que
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augmenta de forma positiva la formació teòrica, l’aplicació a la pràctica de la formació rebuda i la
satisfacció en general (Annex 4).

CONCLUSIONS
-

-

El procés d’inserció dels graduats de la segona promoció de Grau d’Infermeria de l’EUI- Sant
Pau (2010-2014), ha estat molt satisfactori i molt superior al de la primera promoció.
Al finalitzar els estudis, el 97,6% dels graduats tenen feines directament relacionades amb la
professió infermera.
Tot i que la taxa d’ocupació al finalitzar els estudis és alta, la precarietat dels contractes així
com la inestabilitat dels mateixos continua sent el punt més feble de la inserció dels graduats i
es manté com una constant en els darrers anys.
Els estudiants avaluen de forma molt satisfactòria la formació rebuda a l’EUI Sant Pau.
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TAULES DE RESULTATS
Taula 1. Característiques generals de la població d’estudi
GÈNERE H/D
GÈNERE H/D
Edat
Treballes actualment

Espanya
Estranger

Total graduats promoció 2010-2014 n=76
15 (19,7%)
Total mostra n=42/76 (55,2%)
7 (16,7%)
26±4,7
Sí
42 (100%)
A on treballes?
40 (95,2%)

61 (80,2%)
35 (83,3%)
No
0

2 (4,7%)

Taula 2. Situació laboral actual
Total mostra n=42/76 (55,2%)
La primera feina, és l’actual?
Sí
21 (50%)
Quant temps et va costar trobar la primera feina?
Abans acabar la carrera
Menys d’un mes
Entre 1 i 3 mesos
Entre 7 mesos i 1 any
Més d’un any

No
21 (50%)

14 (33,3%)
14 (33,3%)
12 (28,6%)
1 (2,4%)
1 (2,4%)

El treball que fas o feies, és propi
de la teva formació?

Sí
41 (97,6%)

No
1 (2,4%)

En quin àmbit professional treballes?
Centre hospitalari
Centre Soci - sanitari
Residència
Atenció primària
Altres

35 (83,3%)
4 (9,5%)
2 (4,3%)
1 (2,4%)
Tipus de contracte:
4 (9,5%)
38 (90,5%)

Fix
Temporal
En quin torn treballes?

5 (11,9%)
3 (7,1%)
7 (16,6%)
2 (4,7%)
22 (52,3%)
3 (8,3%)

Matí
Tarda
Nit
Dies alterns
Corretorns/Rotatori/ Partit
Altres
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Taula 3. Programes de formació actual
Continues estudiant?
N=31/42 (71,4%)
No
Sí, formació continuada
Sí, un Màster
Sí, un grau
Sí, un doctorat

11 (26,1%)
7 (23,3%)
24 (77,4%)
0
0

Taula 4. Satisfacció general
Total mostra n=42/76 (55,2%)
Si haguessis de començar de nou, triaries
Sí
la mateixa carrera?
37 (88%)
Sí
Si haguessis de començar de nou, triaries
la mateixa escola?

No
5 (11,9%)
No

38 (90,4%)

4 (9,5%)

Taula 5. Satisfacció amb la formació rebuda (Puntuació de 1 a 4*)
Opinió de la formació a
l’ EUI- Sant Pau

1

2

3

4

Mitjana

1
(2,3%)
1
(2,3%)

22
(52,3%)
12
(28,5%)
28
(66,6%)
26
(61,9%)

14
(33,3%)
27
(64,2%)
8
(18,6%)
10
(23,8%)

3.1

Docència tutoritzada

0

Proves d’avaluació

1
(2,3%)

5
(11,9%)
2
(4,7%)
6
(14,2%)
5
(11,9%)

1
(2,3%)

5
(11,9%)

23
(54,7%)

13
(30,9%)

1
(2,3%)

3
(7,1%)
2
(4,7%)

18
(42,8%)
21
(50%)
25
(59,5%)

20
(47,6%)
19
(45,2%)
17
(40,4%)

Formació teòrica
Formació pràctica

Formació en
competències
transversals
La relació amb el
professorat
L’aplicació professional
de la formació rebuda
Satisfacció general

0
0

0

Total
respostes

Nº
d’estudiants

42

76

3.5
3.0
3.0
3.1

3.3
3.4
3.4
3.2

Mitjana total sobre la formació a l’EUI

*
1 Gens satisfet

2 Poc satisfet

3 Satisfet

5

4 Molt satisfet

Centre adscrit a

Annex 1. Registres telefònics. Resultat final.

Qüestionaris respostos
Via mail
Via telefònica
No respostos
Negatives
No completats
Telèfons erronis
Exclosos per excés de trucades
No contesta/ contestador
Total

n

%

42
6
36

55,2%

34

44,7%

3
9
3
5
14

3,9%
11,9%
3,9%
6,6%
18,4%

76

100%

Annex 2. Evolució de la inserció laboral en els darrers anys.
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Annex 3. Taula comparativa de les característiques de la situació laboral dels graduats de la primera
1ª Promoció Grau 2009-2013
36/45* (80%)

2ª Promoció Grau 2010-2014
42/42 (100%)

Contracte temporal

29/35* (82,8%)

38/42 (90,5%)

La primera feina és l’actual?

15/39* (38,4%)

21/42 (50%)

Contractes signats en 1 any

7±8,6

36,5±57,0**

Característiques de la situació laboral
Treballes actualment?

promoció (2009-2013) respecte a la segona promoció (2010-2014)
*El nombre de respostes registrat en els qüestionaris de la primera promoció va variar segons la pregunta. En el cas de la segona promoció
es va assegurar que es responguessin tots els ítems
**Elevada desviació estàndard degut a la variabilitat de contractes signats durant l’any, des d’un mínim de 2 a un màxim de 300 (contractes
diaris durant un any)

Annex 4. Taula comparativa de la satisfacció amb la formació rebuda dels graduats de la primera
promoció (2009-2013) respecte a la segona promoció (2010-2014) (Escala 1-4).

1ª Promoció Grau 2009-2013
n=43/80 (53,7%)

2ª Promoció Grau 2010-2014
n=42/76 (55,2%)

95,3%
4,6%
86%
13.9%

88,1%
11,9%
90.5%
9.5%

2,8

3,1

Formació pràctica

3,5

3,5

Docència tutoritzada

3,2

3,0

Proves d’avaluació

2,8

3,0

Formació en competències transversals

3,3

3,1

Relació amb el professorat
Aplicació professional de la formació rebuda

3,5

3,3

3,3

3,4

Satisfacció general

3,3

3,4

Mitjana total de la formació rebuda a l’EUI Sant PAu

3,1

3,2

Triaries la mateixa carrera?
Si
No
Triaries la mateixa escola?
-SI
-NO
Formació teòrica
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