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Els estudiants universitaris, durant la 
carrera, generen un seguit de representa- 
cions sobre el procés de recerca de feina. 
En aquest treball es vol estudiar quines 
son aquestes representacions. La pobla- 
ció amb que s'ha treballat han estat els 
estudiants dels Últims cursos de carrera 
de la Facultat de Psicologia, Pedagogia i 
Ciencies de llActivitat Física i 1'Esport. 
Per a la recollida de dades, s'ha dissenyat 
un qüestionari que ha estat administrat 
a 178 estudiants de psicologia, pedago- 
gia, psicopedagogia, logopedia i magis- 
teri. Del tractament de les dades s'ha po- 
gut deduir que els estudiants manifesten 
tenir algunes mancances d'informació 
professional, que intenten subsanar po- 
sant en marxa diferents conductes ex- 
ploratories, tal com queda de manifest 
en els resultats de la investigació. 
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Descriptors: representacions profes- 
sionals universitiries, conducta explo- 
ratoria, informació professional 

1. Introducció 

Fins fa pocs anys, els titulats univer- 
sitaris n o  tenien dificultats especials 
d'accedir a un lloc de feina una vegada 
finalitzada la carrera; aquesta situació 
feia que no fossin necessaris estudis so- 
bre els itineraris d'inserció o altres pro- 
blemitiques relacionades amb el procés 
d'inserció; d'aquí la poca tradició en el 
nostre país de dur a terme aquest tipus 
d'estudis. No obstant aixo, actualment 
la situació ha canviat molt i diversos fac- 
tors en són els responsables. 

En primer lloc, el que podríem ano- 
menar factors socioeconomics relacio- 
nats amb el mercat de treball, tals com 
variabilitat, exigencies de polivalilncia, 



importancia del perfil personal. Per al- 
tra banda, factors d'evolució del perfil 
de l'alumnat universitari, com ara ex- 
pectatives superiors a les possibilitats, 
demanda d'ajuda a la institució. Final- 
ment, l'evolució del mercat de l'educa- 
ció superior fa que la taxa d'inserció 
constitueixi un valor afegit a l'oferta 
formativa que es pugui fer. Tot plegat fa 
necessari investigacions que aportin in- 
formacions sobre el procés d'inserció. 
Així, doncs, l'objectiu principal de la 
investigació és estudiar com els estu- 
diants que estan a punt d'ingressar en 
el mercat de treball imaginen les difi- 
cultats amb qui. es trobaran, i a més de 
determinar les mancances percebudes 
per l'alumnat, les possibles accions que 
han portat a terme per tal de poder em- 
plenar les mancances. 

Des del suposit que la inserció pro- 
fessional dels titulats no és un fet pun- 
tual que té lloc una vegada finalitzada 
la carrera, sinó un procés que coinci- 
deix amb l'inici dels estudis i que cul- 
mina un cop finalitzats, es va valorar la 
importancia de tenir informació sobre 
la manera com els estudiants encaren la 
fase final d'aquest procés. 

En la revisió bibliogrifica es va po- 
der detectar que no hi havia estudis de 
característiques semblants al nostre, a 
excepció del de Villar i altres (1998), en 
el qual s'estudien les representacions 
dels estudiants, pero s'hi utilitza un al- 
tre disseny metodolbgic. Guichard, J.  
(1995) tractava el tema de les represen- 
tacions professionals, per6 ho feia amb 
poblacions més joves i referides a les re- 
presentacions dels adolescents en rela- 
ció amb la seva professió. Willis, P. 
(1988), en la seva obra Aprendiendo a 

trabajar, des d'un cert punt de vista, 
també tracta les representacions profes- 
sionals dels joves, si bé el perfil tractat 
en l'obra no s'ajusta als trets presentats 
per la població tractada en l'estudi pre- 
sent. 

Aquest treball és un estudi descriptiu 
en qui. s'ha volgut mesurar el grau d'in- 
formació professional de qui. manifes- 
ten disposar els estudiants i les conduc- 
tes que posen en funcionament per a 
suplir les mancances que es detecten. 
També s'ha volgut investigar les perso- 
nes que realitzaven tasques de volunta- 
riat, entenent aquest tipus d'activitat 
com un bon primer contacte amb el 
món laboral. 

2.1 Subjectes 

Els subjectes d'aquest estudi han es- 
tat els alumnes dels Últims cursos dels 
estudis de Psicologia, Pedagogia, Psico- 
pedagogia, Logopedia i Magisteri, con- 
cretament 182 alumnes del curs 01-02. 
La població d'origen és de 993 alum- 
nes, distribui'ts de la manera següent: 

No podem parlar de criteris de selec- 
ció de la mostra ja que va ser la volun- 
tat de professors i10 tutors de voler 
col.laborar en la investigació. El fet que 
es va esperar a fer la recollida de dades la 
segona quinzena del mes de maig va mo- 
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tivar que alguns tutors declinessin la de- 
manda que se'ls feia a causa de la situació 
típica de final de curs en uns estudiants 
que estan a punt d'acabar la carrera. 

2.2 Instrument de recollida de dades 

Per a procedir a la recollida de dades, 
es va dissenyar un qüestionari amb tres 
apartats. El primer, en que s'agrupaven 
les dades identificatives de I'estudiant 
que responia al questionari: estudis, es- 
pecialitat, edat i genere. El segon apar- 
tat, que es podria anomenar d'informa- 
ció professional, entesa com el conjunt 
de continguts informatius sobre la pro- 
fessió i conducta exploratbria, definida 
com les accions que l'estudiant ha de 
posar en prktica per a poder recollir la 
informació sobre la professió. En aquest 
segon apartat es demanaven les infor- 
macions professionals que els estudiants 
havien trobat a faltar; així mateix es de- 
manava el que havien fet per a subsanar 
les mancances d'informació professional; 
un item sobre la creenFa dels estudiants 
quant a la possibilitat de trobar feina amb 
la formació especifica. La finalitat d'a- 
quest item era explorar el grau de confor- 
tabilitat i seguretat amb que els estudiants 
afrontaven l'itinerari d'inserció. El tercer 
apartat, en el qual es demanaven aspectes 
a millorar per a poder trobar feina. 

Finalment, dues preguntes sobre si la 
persona feia voluntariat i sobre quina 
era la situació laboral en el moment de 
contestar el qüestionari. 

En total deu preguntes, de les quals 
solament tres admetien com a resposta 
si O no, i la resta, a partir d'una proposi- 
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ció, en les quals es facilitaven diverses 
opcions entre les quals l'estudiant ha- 

via de triar les tres que representessin 
millor la seva situació. 

2.3 Procediment 

L'instrument el van passar profes- 
sors, alguns d'ells aliens a la recerca, als 
quals es va demanar que administres- 
sin el questionari. En algunes situa- 
cions va poder ser el mateix personal 
investigador el que va administrar el 
qüestionari als estudiants. Cal remarcar 
que, per causes alienes a la investigació, 
el qüestionari va ser respost majoriti- 
riament, quant a llicenciatures, per es- 
tudiants que tenen el seu horari lectiu a 
la tarda. 

Pel que fa a l'anilisi qualitativa de les 
preguntes obertes, s'han determinat 
quatre categories per a poder incloure 
les diferents respostes. Les quatre cate- 
gories són: informacions referides a la 
continuació d'estudis, informacions es- 
pecifiques sobre algun aspecte del mer- 
cat laboral, informacions referides a tec- 
niques de recerca de feina i, finalment, 
informacions sobre aspectes no previs- 
tos en els objectius de la recerca, per6 
que els subjectes han volgut constar, 
com ara la conveniilncia d'inclusió d'al- 
gunes assignatures en el curriculum. 

Alguns estudiants han aprofitat 1'0- 
portunitat per a fer propostes de modi- 
ficació del curriculum. Tanmateix, com 
que aquestes opcions queden fora dels 
objectius de la investigació, no s'han 
tingut en compte, per6 si que s'han res- 
senyat en els resultats. 

Els criteris d'agrupament que s'han 
seguit per a classificar les respostes ober- 
tes a la pregunta 6 amb referencia a com 



s'han compensat les mancances d'infor- 
mació, o sigui, com han posat en marxa 
comportaments de conducta explorato- 
ria, són els se@ents: utilització dels ser- 
veis de la Facultat, utilització de les 
MI-r i cn relació amb les practiques. 

2.4 Resultats 

L'enquesta va ser resposta per 173 
estudiants de tercer, per a les diploma- 
tures, i de quart, per a les llicenciatures. 

- Referits a la mostra (items 1 al 4) 
Segons els estudis seguits, la distri- 

bució de la població és la següent: 

Distribució de la mostra 
segons els estudis cursats 

La distribució de la mostra segons 
les especialitats cursades és la segiient: 

Distribucio mostra segons 
I'especialitat cursada I 1  

mTitulacions sense especialitat 

Fig.2 

comparació entre la població 
d'origen i les respostes 

obtinaudes 

Iu Enquestats s ~ a t r l c u l a t s ]  

Fig.3 

El grup de les titulacions sense espe- 
cialitat és el més nombrós, ja que n'hi 
ha tres en que no es cursa especialitat i 
que constitueixen el 51% del total de la 
població estudiada. 

La mostra segons la distribucio de 
les franges d'edat determinades és la se- 
güent: 

Distribucio de la mostra 
segons la franja d'edat 

~ 2 1 - 2 5  anys m26-30 anys 
0 31  anys o mes o No contesta L 

La distribució de la mostra segons el 
genere presenta la distribucio segiient: 

Distribucio de la mostra 
segons el genere 1 

Home Dona 0 No contesta 

Fig.5 



La mostra esta formada majoritaria- 
ment per dones. 

- Referits a la informació professional 
({tem S) 

De les propostes facilitades com a in- 
formacions professionals, les respostes 
s'han distribui't de la manera següent: 

Mancances d'informacio 
professional manifestades 
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Fig.6 

Les respostes més marcades són la 
necessitat de coneixement del nom de 
les empreses on han d'anar a buscar fei- 
na, seguida de les tPcniques de recerca 
de feina. 

Pel que fa a les respostes donades a 
i'opció altres, han estat classificades se- 
gons els criteris formulats següents, a 
més de l'estudi de procedencia. 

Solament un 10,98% del total d'en- 
questats va respondre aquesta opció. 



Taula 2 143 ) 
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Logopedia, 

Pedagogia 

Logopgdia, 

Magisteri, 

Psico~edagogia 

Logopgdia 

Psicopedagogia 

I " 

Criteri ablicat 
Continuació d'estudis, 

especialització. 

15% del total de les 

respostes altres 

Concrec~ó d'alguns 

aspectes del mercat 

professional. 

30 % del total de 

resposta altres 

Tkn~ques de cerca de 

feina. 

15% del total de les 

respostes altres 

Altres aspectes que no 

entren en I'objectiu 

Assignatures d'ambit social 
40% del total de les Assignatures sobre empresa 
respostes altres 

: '  , ~ e s ~ o s t e $ '  bonades ' ' I  

Falta informació per a una 

especiaiització posterior. 

Tema masters i postgraus 

Altres possibilitats de 

masters i postgraus 

Informacions sobre altres 
estudis 

Guia clara dels diferents 

camps professionals 

On anar a cercar feina? 

Funcionament oposicions 

m Més informació sobre totes 

les branques en que el 

psicbleg pot actuar 

Orientació professional, he 

trobat d~ferkncies entre 

diferents professors de la 

casa. 

Orientacions específiques 

Com desenvolupar-me en 

una entrevista, tipus de 

pregunta que em poden fer 

Forma d'acced~r als llocs de 

treball. Ens han parlat molt 

d'imbits de treball, de llocs 

on tindrem cabuda, pero no 

ens han dit com accedir-hi 

A qui adrecar-me i com fer- 

ho, és a dir, amb qui es pot 

anar a parlar com cal fer-ho. 

Allargar les practiques 
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Resultats referits a la conducta explo- 
I rathria (ítem 6) 

Pel que fa a la conducta exploratGria, 
cal dir que les respostes donades es dis- 
tribueixen de la manera seaent:  

Conducta exploratoria 

Fig. 7 

Les opcions de buscar informacions 
en fonts escrites i parlar amb professio- 
nals es configuren com els comporta- 
ments més freqüents. 

Les respostes donades a l'opció altres 
solament ha estat marcada i especifica- 
da per un 4,39941 del total dels enques- 
tats, i queden especificades a la taula se- 
güent: 

- Referits al grau de satisfaccio amb 
la formació rebuda (item 7) 

El grau de satisfacció amb la forma- 
ció rebuda per a la cerca de feina és el 
següent: 

Estudll 

Magirten, 

Logopidia 

Magis ter i  i 

Pritologia 

Pedagogia, 

Logapidia - 

Magirleri i 

Criteriaplicat 

Ulilitzatid de relvels 

de la latultat 

Utilihatió NNTl 

Ln relació amb ler 

prittiquer 

3 
Z 
M 

Grau de satisfaccio amb la 
formació rebuda 

Respostes donades . . 

a Borra de Treball (2) 

I Bustar a Internet (2) 

1 A través de ler pridiquer en 
un centre d'inrertió laboral 

Ulilikar ler pritliquer 

* Sense erpetilitar, perb 

marcada 

Fig. 8 

Altrer I ' fertufielr 
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Els estudiants estan satisfets amb la 
formació rebuda per a cercar feina. 

- Referits a les millores a introduir (ítem 
8) 

Les millores a introduir per a poder 
trobar feina, segons les respostes obtin- 
gudes, són les següents: 

Modificacions a introduir 

F i g .  9 

Determinar els llocs de feina i prepa- 
rar el CV són les dues opcions més es- 
mentades pels enquestats. 

T a u l a  3 



L'opció d'altres ha estat contestada i Feta la taula de contingencia entre 
especificada pel 2,74% del total d'en- les dues variables anteriors ens trobem: 
questats. Les respostes estan incloses a 
la taula següent: 

Taula 4 

Dels estudiants enquestats, un 
35,2% (64) diuen desenvolupar algun 
tipus de tasca de voluntariat. 

Estudiants que realitzen 
tasques de voluntariat 

&SI - -. . e i c o n t e s t a ;  -. - - .. - . 

Fig. 10 

Pel que fa als estudiants que treba- 
llen, la distribució és la seaent:  

I Estudiants que treballen I 

I -- 
O SI NO O NO contesta 

Fig. 11 

Taula 5 

De la taula anterior, se'n pot deduir 
que hi ha 43 estudiants que desenvolu- 
pen simultiniament tasques de volun- 
tariat i activitat laboral i 21, que sola- 
ment desenvolupen algun tipus d'acti- 
vitat de voluntariat. 

3. Discussió dels resultats 

a) En referhzcia amb la població que ha 
respost l'enquesta 

Es tracta d'una població formada per 
84 diplomats i 89 llicenciats. Si tenim 
en compte el nombre d'estudiants ma- 
triculats a cada una de les dues catego- 
ries, es constata que els llicenciats estan 
més representats que els diplomats. De 
la comparanga entre les xifres d'estu- 
diants matriculats i d'estudiants que 
han respost l'enquesta, veiem que les 
titulacions de Pedagogia, Psicopedago- 
gia i Logopedia es poden considerar 
més representatives que les de Psicolo- 
gia i Magisteri. 

Pel que fa a les especialitats de Ma- 
gisteri, cal remarcar que solament estan 
representades les d1EducaciÓ Musical, 
Especial i Infantil. En referencia amb 3 s 
les llicenciatures, cal dir que no hi ha e 

estudiants de l'especialitat d'organitza- 
cions. 

145 ) 



Segons la franja d'edat, es veu que el També cal remarcar que la necessitat 
segment més nombrós correspon al de d'informació sobre misters i postgraus 
21-25 anys, que, de fet, correspon a la també s'ha manifestat com una necessi- 
situació dels estudiants que segueixen tat d'informació, si bé també es pot fer la 
un itinerari academic continuat, o si- lectura de considerar aquesta necessitat 
gui, que després de l'ensenyament se- com l'expressió de la necessitat de perpe- 
cundari ingressen a la universitat. tuar el rol d'estudiant a la vegada que es 

busca l'inici d'una especialització. 
En referencia amb el genere, s'ha de 

manifestar que la població és majorita- c) Referits als comportaments de cerca 
riament femenina. d'in formació professional 

Els resultats referits als comporta- 
b) Refm'ts a les infoman'onsprofessionals ments desenvolupats per a cercar les in- 
Les informacions que els estudiants formacions que s'han trobat a faltar, les 

manifesten que troben a faltar són les diferents fonts d'inforrnació utilitzades 
referides al coneixement de les empre- són cercar informació escrita en visites a 
ses on poden demanar feina, saber tec- biblioteques per a consultar publica- 
niques per a buscar feina i també les vi- cions peribdiques o articles de professio- 
sites informatives a empreses. De fet, en nals; aquesta opció és seguida de la de 
aquests resultats, es manifesta una consulta a professionals en exercici o bé 
manca d'inforrnació professional en a familiars i amics. La utilització conjun- 
dos vessants: el primer, de desconeixe- ta d'aquestes dues fonts d'informació 
ment del mercat, i el segon, de manca constitueixen l'opció més utilitzada. Es 
de tecniques per accedir al mercat labo- manifesta que els estudiants opten per 
ral. Tot i aixb, hi ha hagut 12 estudiants fonts d'inforrnació properes i que, en ge- 
(un 6,996 del total) que han manifestat neral, no suposa una sistematització de 
que no havien trobat a faltar cap tipus l'acció exploratbria. 
d'informació. 

Quant a les respostes donades a l'op- 
De les quatre categories establertes cio oberta altres, també classificades se- 

previament, la que més opcions aplega gons les quatre categories abans deter- 
és la referida a alguns aspectes de con- minades, s'observa, en primer lloc, que 
creció del mercat de treball. Cal remar- el nombre de respostes donades és per- 
car que moltes opcions reclamen pau- centualment un 6'59 inferior que les 
tes clares per accedir a un lloc de tre- donades a la pregunta 5. Aquesta di- 
ball. Aquest fet es podria interpretar ferencia es pot interpretar com una 
com l'ansietat que pot produir la cir- manca de recursos a l'hora de buscar 
cumstancia d'haver d'enfrontar-se a la més informació, o bé una certa tenden- 
situació, sempre compromesa, de cercar cia a la inactivitat. Pel que fa a les op- 
feina. La transició universitat - mercat cions descrites, cal remarcar que alguns 

3 laboral, com qualsevol altra transició, han fet servir serveis de la Facultat per a 
e evidentment sempre pot generar un buscar la informació necesdria. 

grau d'ansietat important. d)  En refer2ncia amb el grau de satis- 
facció amb la formació rebuda per a la re- 
cerca de Pina. 
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Malgrat tot, els estudiants es mos- 
tren satisfets amb la formació rebuda 
durant la carrera sobre la possibilitat de 
cercar feina. 

e) En refukncia amb les modificacions a 
introduir 

Determinar o bé saber els llocs on 
anar a buscar feina és la dificultat més 
sentida pels estudiants, dificultat que té 
una relació amb les informacions que 
més es troben a faltar, com són: la dels 
noms de les empreses on trobar un lloc 
de treball, la preparació del CV, a més del 
fet d'establir els contactes personals. 

f )  Situació laboral i de voluntariat 
I Ii ha 64 estudiants, que representa un 

35,3% del total, que feien alguna tasca de 
voluntariat. En ocasions es pot considerar 
que el voluntariat pot representar un via 
d'accés al món laboral, ja no solament per 
assolir un lloc de treball, sinó també pel 
que significa d'aprenentatge del rol del tre- 
ballador. D'aquestes 64 persones, 43 tam- 
bé realitzaven algun tipus d'activitat labo- 
ral, a més d'estudiar. 

Del total d'estudiants, 110, que re- 
presenten el 63,6% del total de la po- 
blació, duien a terme algun tipus d'acti- 
vitat laboral. Aquesta situació pot tenir 
una explicació: l'horari en que es va fer 
la recollida de dades, ja que les titula- 
cions de Pedagogia i Psicopedagogia 
s'imparteixen en horari de tarda, que 
sembla que permet que els estudiants 
tinguin l'opció de treballar al mati. 
També s'ha de tenir en compte que la 
titulació de Psicopedagogia és de segon 
cicle, per la qual cosa sembla que els es- 
tudiants ja poden tenir algun tipus 
d'activitat professional. 

4. Conclusions 

La dimensió de la població i el nom- 
bre de respostes obtingudes fa que els 
resultats siguin difícilment generalitza- 
bles a la resta de la població. 

L'alt grau de satisfacció amb la for- 
mació rebuda per part dels estudiants fa 
pensar que, en línies generals, estan en 
situació de poder encarar de manera sa- 
tisfactoria la transició universitat - mer- 
cat laboral, encara que hi ha una pobla- 
ció residual que manifesta una cert grau 
d'ansietat davant de la transició esmen- 
tada, o sigui, que de manera general te- 
nen una representació positiva del pro- 
cés de recerca de feina. Cal suposar que 
la taxa elevada d'estudiants que desen- 
volupen algun tipus d'activitat laboral fa 
que tots ells tinguin coneixements expe- 
riencials del procés de cerca de feina, co- 
sa que, sens dubte, modifica la seva re- 
presentació. No obstant aixo, cal pensar 
en la situació de tots aquells estudiants 
que no han desenvolupat ni una activi- 
tat laboral ni de voluntariat; d'alguna 
manera es pot dir que la seva representa- 
ció no esta basada en un coneixement 
experiencial. 

Els estudiants troben a faltar, tal 
com ja s'ha dit anteriorment, informa- 
cions molt concretes referides al mercat 
de treball. Tot aixo lliga amb la cir- 
cumstlncia que alguns tenen segura- 
ment una inserció laboral, o sigui, tre- 
ballen; pero ara han d'afrontar la inser- 
ció professional, o sigui, trobar una fei- 
na relacionada i10 amb la categoria pro- 
fessional dels estudis cursats. S 

Sembla que els estudiants presenten Z z uns comportaments d'exploració del 
mercat laboral prou intensos i que sa- 



ben compensar la manca d'informa- 
cions que no han pogut obtenir durant 
tota la carrera posant en funcionament 
conductes exploratories. 

En resum, doncs, els estudiants te- 
nen representacions prou positives del 
procés de recerca de feina, possible- 
ment produi't perque en la població es- 
tudiada hi ha un 63% d'estudiants que 
compatibilitzen el seu temps d'estudi i 
de treball. No obstant aixo, no cal obli- 
dar el 36% d'estudiants que no realit- 
zen cap tipus d'activitat laboral. 

5. Vies d'estudi que obre la investigació 

A partir de la investigació actual, s'o- 
bren noves vies d'investigació i d'acció. 
Entre les primeres, es poden trobar la ne- 
cessitat de veure com evoluciona la re- 
presentació del procés de cerca de feina 
durant els estudis universitaris. Seria 
convenient plantejar aquest mateix es- 
tudi de manera longitudinal per tal de 
poder valorar l'evolució de les represen- 
tacions. També caldria saber les dificul- 
tats amb que es troben els estudiants que 
compatibilitzen el temps d'estudi amb 
algun tipus d'activitat laboral. 
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Quant a la intervenció, la proposta 
que es podria fer és la necessitat d'esti- 
mular la conducta exploratoria del 
món professional i laboral durant els 
estudis. 


