
Apèndix  

Enquesta sobre la inserció professional dels graduats en Informació i Documentació.  

ENQUESTA SOBRE LA INSERCIÓ PROFESSIONAL  

DELS GRADUATS EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ  

Dades personals  

1. Sexe  

□ Masculí 

□ Femení  

2. Edat  

□ Entre 18 i 22 anys  

□ Entre 23 i 30 anys  

□ Entre 31 i 50 anys  

□ Més de 50 anys   

3. Procedència  

Província (país en el cas d'estrangers):  

Dades acadèmiques  

4. Any de graduació  

□ 2012  

□ 2011  

□ 2010  

□ 2009  

□ 2008  

5. El grau d'Informació i Documentació va ser la titulació triada com a primera 

opció:  

□ Sí  

□ No  

6. Via d'accés al grau d'Informació i Documentació  

□ PAU/Selectivitat  

□ Majors de 25 anys  

□ Una altra titulació (especifiqueu-la):  



7. A través de quins mitjans vau obtenir informació sobre el grau d'Informació i 

Documentació  

□ A través del centre on vaig estudiar batxillerat  

□ Activitats organitzades per la universitat 

□ Buscant informació a Internet, premsa…  

□ Per mitjà d'algun familiar, amic… 

□ Una altra titulació (especifiqueu-la):  

8. Valoració general de la formació rebuda en el grau d'Informació i Documentació  

□ Molt bona  

□ Bona  

□ Regular/Normal  

□ Deficient  

□ Molt deficient  

9. Valoreu quins coneixements del pla d'estudis us han semblat més útils de cara a 

la millora de les vostres possibilitats laborals.  

 

 

10. Quins coneixements, no inclosos en la llista anterior, considereu que resultarien 

útils perquè els graduats s'incorporessin al mercat laboral amb relació a la vostra 

experiència.  

  

  

  

  

  Gens               Poc       Suficient         Bastant         Molt 

Interacció amb els productors, usuaris i clients de la informació                                      

Coneixement de l'entorn professional de la informació i la documentació                                     

Coneixement del marc jurídic i administratiu de la gestió d'informació                                     

Identificació, autenticació i avaluació de recursos d'informació                                     

Gestió de col·leccions i fons                                      

Conservació i tractament físic de documents                                     

Anàlisi i representació de la informació                                     

Organització i emmagatzematge de la informació                                     

Cerca i recuperació de la informació                                     

Elaboració i difusió de la informació                                     

Tecnologies de la informació: informàtica i telecomunicacions                                     

Tècniques de producció i edició                                     

Tècniques de gestió administrativa                                     

Tècniques comercials i de màrqueting                                     

Tècniques d'adquisició                                     

Tècniques de gestió microeconòmica                                     

Tècniques d'instal·lació, condicionament i equipament                                     

Tècniques de planificació i gestió de projectes                                     

Tècniques de diagnòstic i avaluació                                     

Tècniques de gestió de recursos humans                                     

Tècniques de formació                                     



Dades laborals  

11. Situació laboral actual  

□ Feina relacionada amb els estudis  

□ Feina no relacionada amb els estudis  

□ Aturat (no treballa però ha treballat)  

□ No ha tingut mai feina 

12. Activitat principal des de l'acabament dels estudis  

□ Majoria del temps amb feina regular  

□ Majoria del temps aturat  

□ Diversos feines temporals  

□ Més d'una feina alhora  

□ Estudis addicionals o de perfeccionament  

□ Cura de fills o familiar  

□ Voluntariat  

□ Altres activitats o tasques  

13. Des que vau acabar els estudis, quantes feines heu tingut?  

□ Cap  

□ 1  

□ 2  

□ 3  

□ 4  

□ 5 o més  

14. Temps dedicat fins a trobar la feina actual (o última en el cas d'estar aturat)  

□ 0–3 mesos  

□ 4–6 mesos  

□ 7–12 mesos  

□ 1–2 anys  

□ Més de 2 anys  

15. Via d'accés a l'ocupació actual (o última en el cas d'estar aturat)  

□ Oposició  

□ Autoocupació  

□ Agència pública d'ocupació  

□ Borsa de treball de la universitat  

□ Empresa de treball temporal  

□ Col·legis i associacions professionals  

□ Pràctiques dutes a terme durant els estudis  

□ Relacions personals  

□ Anuncis en premsa  

□ Internet  

□ Xarxes socials  

□ Altres  



16. Relació de la feina actual (o última en el cas d'estar aturat) amb els estudis  

□ Requerien la titulació  

□ Recomanaven la titulació  

□ Demanaven una altra titulació universitària  

□ No es demanava  

□ Més de 2 anys  

17. Sector del centre de treball actual (o últim en el cas d'estar aturat)  

□ Privat  

□ Públic  

18. Tipologia del centre de treball actual (o últim en el cas d'estar aturat)  

□ Arxius d'empreses i fundacions  

□ Arxius històrics i de l'administració  

□ Arxius d'imatges i fonoteques  

□ Biblioteques escolars  

□ Biblioteques especialitzades i centres de documentació  

□ Biblioteques universitàries  

□ Biblioteques públiques  

□ Consorcis bibliotecaris i altres entitats de l'àmbit de la documentació  

□ Consultories de l'àmbit de les TIC  

□ Consultories (altres àmbits)  

□ Editorials  

□ Empreses d'informàtica, programari, telecomunicacions  

□ Empreses de selecció de personal i de treball temporal  

□ Empreses de suport als serveis arxivístics i bibliotecaris  

□ Empreses productores de bases de dades  

□ Empreses (altres àmbits)  

□ Llibreries i distribuïdores  

□ Mitjans i agències de comunicació  

□ ONG, fundacions, associacions, col·legis professionals  

□ Organismes de l'administració  

□ Portals web, empreses emergents, empreses d'Internet  

□ Sector educatiu  

19. Tipus del contracte de treball actual (o últim en el cas d'estar aturat)  

□ Funcionari  

□ Contracte laboral indefinit  

□ Contracte laboral temporal  

□ Contracte laboral en pràctiques  

□ Empresari: treballador per compte propi  

□ Becari  

□ Sense contracte  

□ Un altre  



20. Funcions que exerciu en el lloc de treball actual (o últim en el cas d'estar 

aturat)  

□ Selecció de materials (en qualsevol suport)  

□ Descripció de materials (bases de dades, catàlegs, inventaris, etc.)  

□ Elaboració d'un altre tipus d'instruments per als usuaris (guies de consulta, 

guies de fonts, guies de lectura, bibliografies, etc.)  

□ Gestió de projectes (creació, continguts, qualitat, etc.)  

□ Creació i gestió de bases de dades, catàlegs, repositoris  

□ Gestió documental  

□ Organització d'arxius històrics  

□ Protecció de dades  

□ Digitalització  

□ Consultoria d'informació i documentació (usabilitat, arquitectura, etc.)  

□ Disseny i organització de circuits per distribuir informació  

□ Atenció i estudis de clients i usuaris  

□ Formació d'usuaris en l'ús de serveis i fonts d'informació  

□ Recerques en bases de dades, catàlegs, etc.  

□ Gestió cultural  

□ Comunicació i publicitat  

□ Tecnologies de la informació  

□ Tasques editorials i llibreries  

□ Una altra  

21. Jornada laboral en el lloc de treball actual (o últim en el cas d'estar aturat)  

□ Completa  

□ Parcial  

□ Caps de setmana  

□ Una altra  

22. Salari mensual del lloc de treball actual (o últim en el cas d'estar aturat)  

□ Menys de 600 euros  

□ Entre 600 i 900 euros  

□ Entre 900 i 1.500 euros  

□ Entre 1.500 i 2.000 euros  

□ Més de 2.000 euros  

 


