ENQUESTA SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS EN DOCUMENTACIÓ
PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Aquesta enquesta es distribueix amb l’objectiu de recollir dades sobre la inserció laboral del llicenciats en Documentació
de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Aquesta informació és important de cara
a començar a proposar les noves titulacions que s’han de preparar en el marc de l’espai europeu de l’ensenyament
universitari. Us agraïm la vostra col·laboració.
Si us plau, en les preguntes que venen a continuació marqueu la casella que correspongui.

Dades personals
1

Sexe:

Home

Dona

2

Edat:

21-30 anys
51-60 anys

31-40 anys
Més de 60 anys

3

Comunitat autònoma de procedència:
Comarca de procedència (si és Catalunya):

41-50 anys

Dades acadèmiques
4

Via d’accés:
Diplomatura en BiD
Tecnologies i Ciències de la salut

Arts i humanitats, Ciències de l’educació
Ciències socials, econòmiques i jurídiques

5

Torn d’estudis:

Matí

Tarda

6

Qualificació mitjana:

Aprovat

Aprovat-Notable

7

Durada dels estudis (anoteu només els anys de la llicenciatura exclosos els complements de formació si és el cas):
2 anys
2 anys i mig
3 anys
Més de 4 anys

Notable-Excel·lent

Excel·lent

Dades professionals
8

Activitat predominant durant els dos últims anys de la carrera:
Estudi a temps complet
Estudi amb alguna feina intermitent (feines estiu, classes particulars, etc.)
Estudi i feina a temps parcial (inclosos convenis de cooperació educativa i beques)
Feina (jornada completa) i estudi
En cas que haguéssiu treballat durant els estudis, a jornada parcial o completa, contesteu les preguntes 8.1 i
8.2:

9

8.1 Relació de la feina amb els estudis:
Molta
Bastant

Poca

8.2 Motiu principal per treballar:
Millorar la possibilitat d’inserció

Estrictament econòmic

Gens
Altres

Situació actual
Treballo
Treballo i continuo estudiant
No treballo però he estat treballant després d’acabats els estudis
No he treballat mai (contesteu només l’apartat C del bloc Perfil Professional, p. 4)
NOTA: No considerem feina situacions de cangurs, classes particulars esporàdiques, feines molt temporals
(treballs d’estiu, “feinetes”, etc). Sí que considerem feines aquella que es realitza amb una certa consistència,
independentment de tenir contracte o no, o amb retribució indirecta d’expectatives, pràctiques professionals,
creació de la pròpia empresa, etc.

Perfil professional
A El procés d’inserció
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11

Temps dedicat a trobar la primera feina:
Abans d’acabar la carrera
De 3 a 6 mesos

Menys d’un mes
De 6 mesos a 1 any

La primera feina, és la feina actual?
Sí
No
En cas que la resposta sigui “No”, contesteu les preguntes 11.1 i 11.2:

D’1 a 3 mesos
Més d’un any

1

11.1 Via d’accés a la primera feina:
Contactes (personals, familiars…)
Pràctiques realitzades durant els estudis
Anuncis de premsa
Servei Català de Col·locació / INEM
Serveis de la Universitat (borsa de treball…)
Col·legi o associació professional
11.2 Relació de la primer feina amb els estudis:
Molta
Bastant
Poca

Oposició o concurs públic
Empreses de selecció
Creant una empresa pròpia o
despatx professional
ETT
Internet
Altres
Gens

NOTA: Considerem feines amb el mateix criteri anterior -- aquelles que es realitzen amb una certa consistència.
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Des que us vau graduar, quantes feines heu tingut? (Si és la mateixa feina, considereu-la una sola vegada encara
que tingueu més d’un contracte)
1
2
3
4
5
Més de 5
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Quants contractes indefinits/fixos heu tingut en total? (Anoteu el nombre total de contractes encara que
corresponguin a la mateixa feina)
1
2
3
4
5
Més de 5

B Feina actual
14

Anys d’antiguitat en la feina actual:
Menys d’1 any
Entre 1 i 2 anys

Entre 2 i 5 anys

Més de 5 anys

15

Quin va ser el mitjà d’accés a la vostra feina actual (o última feina si ara no esteu treballant):
Contactes (personals, familiars…)
Oposició o concurs públic
Pràctiques realitzades durant els estudis
Empreses de selecció
Anuncis de premsa
Creant una empresa pròpia o despatx
Servei Català de Col·locació / INEM
professional
Serveis de la Universitat (borsa de treball…)
ETT
Col·legi o associació professional
Internet
Altres

16

El vostre nivell d’estudis era un requisit per accedir a la vostra feina actual/última feina?
Sí, demanaven específicament un llicenciat en Documentació
Sí, demanaven un diplomat en Biblioteconomia i Documentació o un llicenciat en Documentació
Sí, però només demanaven una titulació universitària
No
En cas que la resposta sigui “Sí”, les funcions i tasques que realitzeu creieu que són les pròpies d’un dels
nivells de formació següents?
Diplomat en BiD
Llicenciat en Documentació
Formació universitària general
En cas que la resposta sigui “No” creieu que les funcions que realitzeu requereixen una formació universitària
tot i no ser-ne un requisit?
Sí
No
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18

Tipologia del lloc de treball actual/darrer:
Arxius administratius, històrics i d'empreses,
fundacions, etc.
Arxius d'imatges i fonoteques
Biblioteques públiques
Biblioteques universitàries
Biblioteques d’altres centres d'ensenyament
Biblioteques especialitzades i centres de
documentació de l'administració pública
Biblioteques especialitzades i centres de
documentació d'empreses i institucions
Mitjans de comunicació

Empreses de suport als serveis bibliotecaris
Llibreries i distribuïdores de materials bibliogràfics
Editorials
Empreses creadores de bases de dades
Empreses d'informàtica, de software, de
telecomunicacions
Portals web i empreses d'Internet
Consultories empresarials, financeres, legals i de
recursos humans
Altres

Tasques que realitzeu a la vostra feina actual/última feina (podeu marcar més d’una opció si és el cas):
Disseny de polítiques d'informació de l'organització
Gestió de continguts especialitzats
Establiment de polítiques per a la gestió dels
Elaboració d’eines per a la organització de la
recursos d'informació –selecció, adquisició,
documentació i accés
organització, preservació i conservació.
Disseny i creació de serveis web per a Internet i
Organització, planificació i avaluació del treball del
Intranet
personal tècnic
Anàlisi de les necessitats d'informació de
Gestió i control del pressupost del centre o de la
l’organització
unitat
Disseny de programes per a la formació d'usuaris
Altres (especifiqueu-les en la llista següent):
2

Selecció de materials (en qualsevol suport)
Catalogació de materials
Elaboració d’altres eines per als usuaris –
bibliografies, guies...
Elaboració de pàgines web, directoris de recursos
Creació de bases de dades
Organització de l’arxiu
Cerques en catàlegs i bases de dades
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20

21

22

Jornada laboral:
A temps complet

A temps parcial

Vinculació laboral:
Funcionari
Contracte laboral indefinit
Contracte laboral temporal
Contracte laboral temporal en pràctiques
Remuneració econòmica anual bruta:
Menys de 9.000 €
Entre 9.000 i 12.000 €
Entre 12.000 i 18.000 €

Disseny i organització de circuits per a la distribució
de la informació
Informació i orientació dels usuaris
Formació d’usuaris
Estudi de les característiques i necessitats dels
usuaris
Altres

Caps de setmana

Altres

Empresari, treball per compte propi
Beca o conveni de cooperació educativa
Sense contracte
Altres
Entre 18.000 i 30.000 €
Més de 30.000 €

Valoreu d’1 a 7 punts cadascuna de les qüestions que es presenten a continuació relacionades amb la vostra
satisfacció amb la feina (1 valoració mínima, 7 valoració màxima):
1

2

3

4

5

6

7

El contingut de la feina és satisfactori
Les perspectives de millora i promoció en la feina actual són
bones
El nivell de retribució és satisfactori
Els coneixements derivats de la formació
universitària han estat útils per a la feina
Les perspectives d’estabilitat són bones
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Valoreu d’1 a 7 punts els elements que es presenten a continuació que han determinat la vostra contractació/accés
a la feina actual/última feina (1 valoració mínima, 7 valoració màxima):
1

2

3

4

5

6

7

Formació teòrica rebuda
Formació pràctica: influència del centre on s’han fet pràctiques
Recursos de la universitat: serveis d’orientació, borsa de treball
Preparació en treball en grup
Habilitats socials, personalitat
Tècniques de comunicació, d’entrevista
Formació i accions de foment a l’autoempresa
Formació en tècniques de qualitat
Formació en idiomes
Formació en l’ús de la informàtica i de les noves tecnologies
Formació global rebuda a la Universitat
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Si haguéssiu de començar de nou triaríeu la mateixa carrera?

Sí

No
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Si haguéssiu de començar de nou triaríeu la mateixa universitat?

Sí

No
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Valoreu d’1 a 7 punts els elements següents amb relació al nivell de formació obtingut a la titulació i a la seva
utilitat i repercussió a l’hora de realitzar la vostra feina actual/darrera feina (1 valoració mínima, 7 valoració
màxima):
Formació bàsica

Nivell de formació
1 2 3 4 5

6

7

Utilitat i repercussió
1 2 3 4 5 6

7

Nivell de formació
1 2 3 4 5

6

7

Utilitat i repercussió
1 2 3 4 5 6

7

Formació teòrica: obligatòries
Formació teòrica: optatives
Formació pràctica: crèdits pràctics
d’assignatures
Formació pràctica “in situ”:
pràctiques externes
Expressió i relació
Expressió escrita
Expressió oral
Treball en equip
Lideratge
3

Pensament

Nivell de formació
1 2 3 4 5

6

7

Utilitat i repercussió
1 2 3 4 5 6

7

Nivell de formació
1 2 3 4 5

6

7

Utilitat i repercussió
1 2 3 4 5 6

7

Presa de decisions i solució de
problemes
Pensament crític: capacitat de
síntesi, de treure conclusions
Raonament quotidià: anàlisi de
situacions
Creativitat
Instruments
Gestió
Habilitat de documentació
Idiomes
Informàtica

C
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No treballeu actualment (contesteu aquest apartat només si no heu contestat els apartats A) El procés d’inserció i
B) Feina actual)
Quant temps fa que cerqueu feina?
No cerco feina
Entre 1 i 2 anys
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Menys de 6 mesos
Més de 2 anys

Entre 6 mesos i 1 anys

En cas que cerqueu feina, quins són els mitjans que empreu per fer-ho? (podeu marcar més d’una opció)
Contactes (personals, familiars…)
Empreses de selecció
Pràctiques realitzades durant els estudis
Creant una empresa pròpia o despatx
Anuncis de premsa
professional
Servei Català de Col·locació / INEM
ETT
Serveis de la Universitat (borsa de treball…)
Internet
Col·legi o associació professional
Altres
Oposició o concurs públic
En cas que no cerqueu feina, especifiqueu-ne els motius:
Continuació estudis/oposicions
Maternitat/Llar
Altres
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Valoreu d’1 a 7 la importància que concediu a cadascun dels elements següents pel que fa a les vostres dificultats
per cercar feina (1 valoració mínima, 7 valoració màxima):
1

2

3

4

5

6

7

Mancances en la formació universitària rebuda
Manca de pràctica professional
Manca de coneixement sobre el mercat laboral
Manca de coneixements en informàtica
Manca d’habilitats o coneixements complementaris
Tenir una feina que m’agradi
Tenir una feina amb un nivell retributiu adequat
La necessitat de seguir estudiant
Activitats personals que impedeixen treballar
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Des que us vau graduar, quantes feines heu rebutjat per considerar-les poc adequades?
1
2
3
4
5
Més de 5

Comentaris i suggeriments
Comenteu qualsevol aspecte que considereu oportú i que no hagi estat recollit al qüestionari:

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Si us plau, remeteu la vostra resposta a la Facultat utilitzant el sobre segellat que us incloem amb el qüestionari.
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