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PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
 
Finalitats de l’Observatori de Graduats de la UAB. 
 
L’ Observatori de Graduats ha estat concebut com un espai de col·laboració permanent entre la 
universitat i la societat que té els objectius següents: 
 
1. Coneixement del procés d’inserció laboral dels graduats de la UAB i de la valoració que ells 

mateixos fan de la formació rebuda a partir de l’experiència laboral. 
2. Coneixement de l’opinió que tenen  els diferents agents socials  –empreses, administració pública, 

col·legis professionals, empreses de selecció de personal, sindicats, estudiants- de la formació dels 
graduats de la UAB, de la situació del mercat laboral, l’evolució de les respectives professions i de 
les competències necessàries per exercir-les, i també recollir els suggeriments sobre les diverses 
formes de col·laboració possibles entre l’entorn social extern i la universitat. 

3. Processament i contrast de les dades obtingudes per tal de disposar d’informació rellevant en els 
processos d’avaluació i de presa de decisions que ajudin a millorar la qualitat dels diferents estudis de 
la UAB. 

 
 
1.1 Contingut de l’informe 
 
El present informe analitza la inserció professional dels Llicenciats en les següents titulacions: Medicina 
que van acabar els estudis al Curs 1994 -1995, els quals han estat entrevistats durant el primer trimestre 
de l’any 2000. 
 
Hem escollit aquesta promoció per tal d’aportar dades objectives i opinions dels mateixos graduats 
després d’haver passat més de quatre anys en contacte amb el mercat laboral.  
 
L’informe inclou unes dades de context les quals  permeten interpretar millor alguns dels resultats de 
l’enquesta, situant-los en la conjuntura de l’evolució del nombre d’universitaris segons àrees de 
coneixement i de la situació del mercat laboral 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’informe conté bàsicament una recopilació sistemàtica dels indicadors més rellevants de l’enquesta 
comparant els resultats de la  titulació amb  el conjunt de les titulacions enquestades l’any 20001. Aquesta 
comparació només té com a finalitat facilitar la lectura i la interpretació dels resultats situant una 
determinada titulació dintre del conjunt estudiat,  però tenint en compte que les titulacions analitzades no 
han estat escollides  a partir  d’un criteri que justifiqui pròpiament la comparació ni en termes estadístics 
ni qualitatius. 
 

                                                           
1 Les titulacions enquestades són: Veterinària, Medicina, Filosofia, Art, Història, Teoria de la Literatura, Traducció i 
Interpretació Anglès, Traducció i Interpretació Francès, Traducció i Interpretació Alemany, Ciències de la 
Informació, Diplomatura d’Estadística, Diplomatura d’Educació Social.  L’informe inclou un estudi específic de totes 
les promocions que han acabat el segon cicle d’Enginyeria Electrònica  des del 1994-1995. 
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Hem reduït el mínim el text escrit limitant-lo a aquells elements imprescindibles per fer possible la 
comprensió del conjunt. 
 
L’informe ha estat pensat perquè pugui ser utilitzat pels responsables de les titulacions i pels professionals 
externs que participin en els grups d’anàlisi i discussió d’aquests resultats. 
 
Bellaterra,  7 de maig de 2001 
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OBSERVATORI DE GRADUATS DE LA U.A.B. 
INFORME TITULACIÓ: MEDICINA, GRADUATS AL CURS 1994-1995 
 
 
 
 
 
2. ASPECTES TÈCNICS DE LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
 
 
Aquest Informe està basat en la informació recollida, per enquesta telefònica, 
sobre un llistat de les 197 persones que finalitzaren els estudis de Medicina al 
Curs 1994-1995. 
Informes similars, es realitzen per les següents titulacions de la U.A.B.: 
Veterinària, Ciències de la Informació, Filosofia, Art, Història, Teoria de la 
Literatura, Traducció i Interpretació, Enginyeria Electrònica, Diplomatura 
d’Estadística i Diplomats en Educació Social. 
 
Les entrevistes es realitzen seguint un qüestionari format majoritàriament per 
preguntes pre-codificades. 
 
Les incidències del treball de recollida de informació, queden resumides en la 
següent Taula. 
 
Taula 1.1 Resum recollida d’informació 
Titulació Contestats No localitzats Rebutjats Total 
Medicina 142 (72,1%) 53 (26,9) 2 (1.) 197 (100.%) 
Resta titulacions 662 (61,9%) 387 (36,2%) 20 (1,9%) 1.069 (100.%) 
 
Destaquem el baix nivell de rebuig, indicador del interès dels graduats de la 
Universitat de mantenir un intercanvi de comunicacions, i de la seva 
disponibilitat a facilitar-nos unes dades de utilitat per la reflexió del conjunt 
universitari. 
 
Els il·localitzables son deguts a la manca de telèfon en els llistats que ens 
facilita la pròpia Universitat, en els errors dels mateix llistat, i en la impossibilitat 
de resposta a les trucades després de molts intents per part de les persones 
que realitzen el treball de camp. 
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3. INDIVIDU I CONTEXTE  SOCIOFAMILIAR 
 
Presentem unes dades que ens faciliten una visió d’alguns trets d’identificació 
dels graduats, tan personals com de context familiar i d’organització de la 
pròpia vida. 
 
Taula 2.1 Dades d’identitat i context familiar 
Modalitat Medicina Conjunt 
Edat mitjana 29,9 29.5 
%Homes 43, 34.6 
%Dones 57, 65,4 
%Pare est. Primaris 46,2 56,8 
%Pare est. Secundaris 20,5 21,2 
%Pare est. Superiors 33,3 22, 
%Mare est. Primaris 58,8 68,6 
%Mare est. Secundaris 19,8 16,5 
%Mare est. Superiors 21,4 14,9 
%Pare Empresari o Autònom 25,4 20,1 
%Pare Quadre o Tècnic 33,3 25,7 
%Treb. Manual o Empleat 41,2 54,2 
%Mare Empresària o Autònoma 11,2 11,1 
%Mare Quadre o Tècnic 13,6 12,6 
%Mare Treb. Manual o Empleada 16,8 20,6 
%Mestressa de casa 58,4 55,6 
 
 
 
Taula 2.2 Dades d’organització vida pròpia 
 
Modalitat Medicina Conjunt 
% Independents econòmicament 97,8 90.4 
% No viuen amb els pares 74,1 60.1 
% Viuen sols 12,1 15.2 
% Viuen en parella 71,4 60.1 
% Viuen en parella i fills 16,5 24.8 
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3.1 ESTUDIS ANTERIORS 
 
⇒ El 95,8% dels titulats entrevistats han realitzat estudis previs de COU. La 

resta, han realitzat: Psicologia (2 casos), Infermeria (2 casos), Biologia (1 
cas), Informàtica Tècnica (1 cas) 

 
4. EL PAS PER LA UNIVERSITAT   
 
Ens centrem en aquest apartat, en dos aspectes dels graduats rellevants de 
cara l’objectiu general del informe. Ens referim a la compaginació d’estudis i 
treball durant la carrera i als estudis complementaris que els graduats han 
cursat un cop finalitzada la llicenciatura. 
 
4.1 LA COMPAGINACIÓ D’ESTUDIS I TREBALL 
Sis son les situacions que considerem a l’hora d’analitzar la compaginació 
d’estudis i treball: Estudiants durant tot el pas per la Universitat, Estudiants amb 
feines d’acompanyament durant tot el pas, Estudiant Treballador a tot el llarg 
de la durada dels estudis, Treballador que estudia durant tot el pas per la 
Universitat, canvia a situacions de treball i situacions de dispersió. 
 
Per la construcció d’aquestes sis situacions hem tingut en compte tres 
moments de l’estada a la Universitat: inici, meitat de la carrera i cursos finals i  
les següents modalitats de pas per la Universitat: Estudiant en exclusiva, 
estudiant amb feines d’acompanyament (menys de 10 hores setmanals), 
estudiant que treballa (feines d’entre 10 hores i mitja jornada) i treballadors que 
estudien (treball a jornada completa) 
 
 
Taula 3.1.1. Model d’estudiant 
Modalitat Medicina Conjunt 
Sempre estudiant 76.8 55.7 
Sempre amb feines acompanyament 9.2 16.2 
Sempre estudiant que treballa 0.7 8.6 
Sempre treballador que estudia 4.2 8.1 
Dispersió 9.1 11.4 
 100. (142) 100. (804) 
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4.2 CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 
 
 
Denominem estudis complementaris a aquells cursos que els graduats realitzen 
un cop acaba la titulació, amb diferents motivacions (que analitzarem). No hem 
considerat els cursets d’informàtica, a nivell d’usuari, així com els cursos 
d’idiomes, ambdós molt generalitzats a l’actualitat, per tal de cenyir-nos a una 
formació més especialitzada. 
 
Taula 3.2.1. Realització d’estudis complementaris 
Modalitat Medicina Conjunt 
Si fan estudis complementaris 59,2 (84) 49,8 (399) 
No fan estudis complementaris 40,8 (58) 50,2 (402) 
Total 100. (142) 100. (801) 
No informen                                                                                                           3 
 
(Oferim llistat de cursos en Annex). 
 
 
 
Taula 3.2.2. Durada dels estudis complementaris 
Modalitat Medicina Conjunt 
<= 100 hores  5,2  
Entre 100-200 hores  9,6  
>= 200 hores 100,  85,2  
 100. (78) 100. (366) 
No informen                                                         6                          33                    
 
 
⇒ La gran majoria dels graduats en Medicina que han fet estudis 

complementaris, els han realitzat en la U.A.B. (84,3%). En el conjunt de les 
titulacions analitzades, aquest percentatge es situa en el 47,9% 

 
Taula 3.2.3. Motius per fer estudis complementaris 
Modalitat Medicina Conjunt 
Formació contínua 2,3  7,9  
Complement exigible 54,6  22,5  
Complement ocupacional 20,5  38,6  
Complement professionalitzador 22,7  31,1  
Total 100. (44) 100. (280) 
No informen                                                                                  40                       119            
 
⇒ El 86,5 % dels que responen que si han fet estudis complementaris, encara 

no els han finalitzat; no podem valorar, doncs, el valor ocupacional dels 
estudis complementaris en curs. 
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Taula 3.2.6. Realització d’oposicions 
Modalitat Medicina Conjunt 
Si han preparat o preparen 50, (24) 19,1 (134) 
No han preparat ni preparen 50, (24) 80,9 (567) 
No informen /No pertinent (Medicina)                                     94*                            103                
L'alt nombre de no informacions en la titulació de Medicina respon a que la pregunta no es formula als que realitzen el 
MIR. 
 
⇒ El 86,4% dels titulats en Medicina que preparen o han preparat oposicions, 

han compaginat la preparació amb l’activitat laboral. 
 
 
3.3.  VALORACIÓ DE LA UNIVERSITAT. 
 
 
Els estudiants de Medicina, a partir del 3er. curs, realitzen els seus estudis en 
centres hospitalaris concertats amb la Universitat per desenvolupar una 
formació teòrica lligada a una pràctica hospitalària concreta. 
 
Els titulats que analitzem, han estudiat en les següents Unitats Docents 
 
Taula 3.3.1. Unitat docent on han realitzat els estudis 
Sant Pau 38 26,8 
Vall Hebrón 50 35,2 
Hospital del Mar 29 20,4 
Germans Trias i Pujol 25 17,6 
Total 142 100. 
 
 
Taula 3.3.1. Valoració de la Universitat (Escala de 0 a 10). Per Unitats 
Docents 
Unitat Docent Valoració Nombre 

alumnes 
Pla 
estudis 

Qualitat 
classes 
teòriques 

Tutories Quantitat 
hores 
pràctiques 

Qualitat 
hores 
pràctiques 

Sant Pau Mitjana 
N 
D. Típica 

5,47 
38 
1,89 

6,22 
37 
1,11 

6,34 
38 
0,94 

4,42 
33 
1,66 

5,97 
38 
1,72 

5,81 
37 
1,52 

Vall Hebrón Mitjana 
N 
D. Típica 

4,74 
50 
1,82 

6.12 
50 
1.49 

6.46 
48 
1.44 

3.81 
47 
2. 

6.04 
50 
1.82 

6.12 
49 
1.82 

H. del Mar Mitjana 
N 
D. Típica 

6.86 
29 
1.68 

6.07 
29 
1.19 

6. 
29 
1.73 

3.44 
27 
2.28 

7.31 
29 
1.47 

6.59 
29 
2.11 

Trias i Pujol Mitjana 
N 
D. Típica 

6.54 
24 
2.19 

6.72 
25 
1.4 

7.08 
25 
1.08 

5. 
22 
1.11 

5.96 
22 
1.11 

6.28 
25 
1.79 

Total Mitjana 
N 
D. Típica 

5.68 
141 
2.05 

6.24 
141 
1.33 

6.44 
140 
1.36 

4.09 
140 
1.36 

6.27 
142 
1.75 

6.16 
140 
1.81 
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5.  El MIR 
 
 
5.1 Han preparat o preparen el MIR ? 
 
Si 139 97,9% 
No 3 2,1% 
 
⇒ Un cop acabada la llicenciatura, el 97,9% dels titulats continuen estudis 

preparatoris per la realització del MIR.  
 
5.2 Amb quina dedicació ? 
 
Dedicació plena 110 79,1% 
Compaginat amb feines 29 20,9% 
 
⇒ Gairebé el 80.% dels que es dediquen a la preparació de l’examen MIR, ho 

fan en dedicació completa. Dels 29 titulats que diuen haver preparat el MIR 
compaginat amb algun tipus de treball, només 8 manifesten haver treballat 
amb feines de jornada completa. 

 
5.3 A quantes convocatòries s'han presentat ? 
 
A cap 2 1,5% 
Una 72 52,9% 
Dos 35 25,7% 
Tres 17 12,5 
Quatre 10 7,4% 
 
 
 
5.4 Has aprovat l'examen MIR? 
 
No 8 5,8 
Si, i continuo 126 90,6 
Si, i renuncio 5 3,6 
 
⇒ Àmpliament els titulats que han preparat examen MIR l’han superat (94,2%).  
 
Dels 8 que no han aprovat, no podem concloure que hagin estat els que han 
preparat el MIR compaginat amb una feina de plena dedicació: 3 estudiant a 
dedicació plena, 3 treballant a jornada completa, 1 amb feines esporàdiques i 1 
amb una feina de menys de mitja jornada. 
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5.5 Quina especialitat has escollit? 
 
Família 66 52,4 
Pediatria 10 7,9 
Ginecologia, Obstetrícia 8 6,3 
Interna 7 5,6 
Traumatologia 6 4,8 
Reumatologia 4 3,2 
Cirurgia general 4 3,2 
Intensiva 3 2,4 
Otorrino 2 1,6 
Psiquiatria 2 1,6 
Preventiva 2 1,6 
Farmacologia 2 1,6 
Neumologia 1 0,8 
Neurologia 1 0,8 
General 1 0,8 
Del Treball 1 0.8 
Nuclear 1 0,8 
Radiologia 1 0,8 
Microbiologia 1 0,8 
Rehabilitació 1 0,8 
Anatomia Pat. 1 0,8 
Dermatologia 1 0,8 
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6.  LA INSERCIÓ PROFESSIONAL 
 
 
Analitzem en aquest capítol la inserció professional dels Titulats en Medicina. 
Ens fixem en la primera feina un cop acabats els estudis, les característiques 
d’aquesta i, posteriorment  les característiques de l’ocupació actual. 
 
 
6.1 EL PROCÉS D’INSERCIÓ 
 
Oferim uns indicadors que descriuen el procés d’assoliment d’una primera feina 
un cop acabats els estudis. Per tant, estan exclosos de l’anàlisi aquelles 
persones que han continuant treballant en la mateixa feina que tenien quan 
eren estudiants. En el nostre cas, només 2 titulats en Medicina. 
 
Un cop acabats els estudis de llicenciatura, només 46 graduats han iniciat un 
procés d’inserció al mercat laboral. D’aquests 46 titulats, 33 han iniciat la seva 
primera feina en l’any 1999, es a dir, després d’haver passat diferents 
situacions amb relació al MIR. 
 
Taula 5.1.1. Indicadors dels procés d’inserció 
Modalitat Medicina Conjunt 
Mitjana mesos en trobar feina 1. 3.85 
Mitjana de feines durant període 1,65 2.41 
Mitjana mesos d’atur durant període 1,42 5.7 
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6.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA PRIMERA OCUPACIÓ 
 
 
6.2.1 Definició de l’ocupació 
 
 
Hem agrupat les diferents tasques que els titulats en Medicina han respost, en 
quatre categories. 
Al final en annex, transcrivim les feines que corresponen a cada categoria. 
 
FEINES ESPECÍFIQUES:  Ocupacions directament relacionades amb la 
titulació, sense cap consideració per categoria o nivell de complexitat. 
 
DOCÈNCIA: Les ocupacions relacionades amb l’ensenyament, en qualsevol 
dels nivells. 
 
COMERCIALS: Totes les tasques relacionades amb les vendes, excloent els 
dependents de comerç. 
 
VÀRIES:  Totes les altres feines no incloses en les categories anteriors. 
 
Taula 5.2.1.1 Ocupació primera. % Sobre els que treballen 
Modalitat Medicina Conjunt 
Feines específiques 97.9 61.2 
Vàries 2.1 27.5 
Docència  8.1 
Comercials  3.2 
 100. (48) 100. (469) 
No informen                                                                                   3            
No han treballat mai                                                                    27             
 
 
 
6.2.2  Estatut laboral 
 
Taula 5.2.2.1  Tipus de contracte del primer treball. 
Modalitat Medicina Conjunt 
Contracte indefinit/estable 10.4 21.5 
Contractes eventuals 79.2 52.3 
Treball per compte pròpia 4.2 8.1 
Becaris 2.1 4.3 
Sense contracte 4.2 13.8 
 100. (48) 100. (470) 
No informen                                                                                                  2          
No han treballat mai                                                                                   27             
 
⇒ El nivell de contractació estable dels titulats en Medicina (10,4%) està per 

sota del conjunt de les titulacions estudiades. 
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6.2.3 Sector, branca d’activitat, àrea de treball i mida de l’empresa 
 
Taula 5.2.3.1. Sector d’ocupació del primer treball 
Modalitat Medicina Conjunt 
Sector públic 68.8 17.8  
Concertat 8.3  
Sector Privat 22.9  82.3 
 100. (48) 100, (467) 
No informen                                                                 5           
No han treballat mai                                                  27             
 
 
⇒ Les primeres feines dels mèdics són majoritàriament feines del sistema 

públic (68.8%) o concertat (8.3%).  
 
Taula 5.2.3.2 Àrea de treball de les primeres feines. 
Primària 66. 
Atenció socio-sanitària 2.1 
Urgència hospitalària 12.8 
Urgència ambulatòria 2.1 
Visites domiciliàries 2.1 
Revisions mèdiques 2.1 
Seguiment baixes 4.3 
Medicina forense 2.1 
Investigació clínica 4.3 
Altres 2.1 
Total 100. (47) 
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6.2.4 Horari laboral i ingressos a la primera feina 
 
 
Taula 5.2.4.1. Hores setmanals dels primer treball 
Modalitat Medicina Conjunt 
1 a 20 hores 4.2 14.4 
21 a 36 hores 25. 13.4 
37 a 40 hores 35.4 34.7 
40 o més hores 35.4 37.5 
 100. (48) 100. (464) 
No informen                                                                       8            
No han treballat mai                                                         27             
 
 
Taula 5.2.4.2  Mitjana d’ingressos nets al primer treball 
Modalitat Medicina Conjunt 
Mitjana d’ingressos 251.973 127.068 
Desviació típica 79.138   53.104 
Efectius 38 423
No informen                                                      10                     49            
No han treballat mai                                                                  27             
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6.2.5 Relació del primer treball amb la titulació. 
 
Aquesta Taula ens ofereix el resum de les respostes dels titulats a la pregunta 
sobre el nivell de titulació que ells creuen necessària per desenvolupar el 
primer treball que van realitzar, tenint en compte el seu grau de complexitat. 
 
Taula 5.2.5.1 Titulació necessària. Primer treball 
Modalitat Medicina Conjunt 
Titulació superior 100. 70.4 
Titulació mitjana  5.5 
Formació Professional  8.3 
Altres  15.8 
 100. (40) 100, (412) 
No informen                                                            8                         26           
No han treballat mai                                                                          27             
 
⇒ El resultat pel que fa als titulats de Medicina, és contundent. Tots els que 

han respost consideren que la seva primera feina, un cop finalitzada la 
titulació, requeria titulació superior. 

 
 
6.2.6 Mitjà utilitzat per trobar el primer treball 
 
Taula 5.2.6.1  Mitjà utilitzat per trobar el primer treball 
Modalitat Medicina Conjunt 
Contactes personals 77.8 57.1 
Programes de pràctiques  4.6 
Compte propi  8.1 
Anuncis als diaris 2.2 14.4 
Col·legi Professional 2.2 1.3 
Professors del Centre  3.3 
Llistes Generalitat  1.8 
INEM, Servei Català d’Ocupació  1.5 
Empreses de selecció de personal  5.5 
Borsa de Treball Universitat  0.4 
Oposicions 17.8 2. 
 100, (45) 100. (457) 
No informen                                                                                              3                         15            
No han treballat mai                                                                                                            27             
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6.2.7 Resum de l’inici de la inserció (Primera feina un cop finalitzats els 
estudis) 

 
⇒ Els titulats en Medicina que han iniciat un procés d’inserció a la vida del 

treball un cop finalitzada la llicenciatura, han trigat de mitjana 1,8 mesos en 
trobar la seva primera ocupació.  

 
⇒ En el 97.9% dels casos, la feina que realitzen és una feina específica 

(segons els criteris de classificació que l’equip de recerca utilitza 
considerant la descripció de feines que els titulats manifesten). 

 
⇒ El 79.2% amb situació de contractes eventuals.  
 
⇒ Gairebé el 80.% treballa en el sector públic, amb una dedicació setmanal de 

més de 37 hores en el 70.% dels titulats que responen. 
 
⇒ Aquest primer treball dels llicenciats, les característiques del qual resumin, 

és un treball que el 100. % dels mèdics declaren que el seu 
desenvolupament demana una titulació de grau superior.  

 
⇒ Han trobat el seu primer treball per mitjà de relacions personals en un 

77.8%. 
 
⇒ Per aquest primer treball reben una remuneració mitjana de 251.973,. 

pessetes. 
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6.3 Característiques de l’ocupació actual 
 
Analitzem a continuació les característiques de les feines que realitzen a 
l’actualitat els graduats al moment de realitzar-se l’enquesta (primer semestre 
del 2000). 
 
Taula 5.3.1  Situació a l’actualitat 
Modalitat Medicina 
Treball 32.4 (46) 
Atur o inactius 2.8 (4) 
Realitzen el MIR 62. (88) 
Preparen MIR 2.8 (4) 
 100. (142) 
 
⇒ Dels 48 titulats amb una primera experiència laboral un cop acabats els 

estudis, dos han caigut a l’atur a hores d’ara. Resten només 46 titulats en 
situació de respondre a les preguntes sobre les característiques de la seva 
ocupació al moment de l’entrevista. 

 
6.3.1  Definició de l’ocupació 
 
La següent Taula ens mostra les ocupacions que realitzen a l’actualitat els 
titulats, agrupades de la forma que havien descrit en parlar del primer treball. 
 
Taula 5.3.1.1 Ocupació actual. % Sobre els que treballen 
Modalitat Medicina Conjunt 
Feines específiques 100. 59.6 
Docència  10.5 
Comercial  3. 
Vàries  26.9 
 100. (46) 100, (601) 
 
6.3.2 Estatut laboral 
 
Taula 5.3.2.1  Tipus de contracte del treball actual 
Modalitat Medicina Conjunt 
Contractes eventuals 82.6 27.1 
Contracte indefinit/estable 13. 48.5 
Treball per compte pròpia 2.2 10.4 
Becaris 2.2 1.8 
Sense contracte   
 100. (46) 100, (599) 
No informen                                                                                                  6         
No han treballat mai , Inactius, Atur                                                           57             
  
 
⇒ No s’ha produït cap canvi entre la primera feina i el treball a l’actualitat; les 

situacions d’eventualitat predominen clarament entre els titulats de 
Medicina. 
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6.3.3 Sector i àrea de treball 
 
Taula 5.3.3.1. Sector d’ocupació del treball actual 
Modalitat Medicina Conjunt 
Sector públic + concertat 78.3 24,4  
Sector Privat 21.7 75,6  
 100. (46) 100, (595) 
No informen                                                                                            10          
No han treballat mai , Inactius, Atur                                                       57             
 
Taula 5.3.3.2 Àrea del treball actual. 
Primària 64.5 
Seguiment i avaluació baixes 11.1 
Visites domiciliàries 4.4 
Altres 20. 
Total 100. (45) 
 
 
6.3.4 Horari laboral i ingressos a la feina actual 
 
Taula 5.3.4.1. Hores setmanals del treball actual 
Modalitat Medicina Conjunt 
37 a 40 hores 43.5 37,2  
21 a 36 hores 28.3 15,8 
40 o més hores 26.1 37,9  
1 a 20 hores 2.2 9,1  
 100. (46) 100, (596) 
No informen                                                                        9         
No han treballat mai , Inactius, Atur                                  57             
 
 
Taula 5.3.4.2  Mitjana d’ingressos nets al treball actual 
Modalitat Medicina Conjunt 
Mitjana d’ingressos 260.000 165.812 
Desviació típica 70.891 59.936 
Efectius 46 566
No informen                                                                               39       
No han treballat mai , Inactius, Atur                                          57             
 
.  
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6.3.5 Mitjà utilitzat per trobar el primer treball 
 
Taula 5.3.5.1  Mitjà utilitzat per trobar el treball actual 
Modalitat Medicina Conjunt 
Contactes personals 72.1 54,9 
Oposicions 18.6 8,2  
Col·legi Professional 4.7 2,  
Anuncis als diaris 2.3 10,9 
Professors del Centre 2.3 2,2  
Compte propi  11,2 
Programes de pràctiques  2,4 
Llistes Generalitat  2,4 
Empreses de selecció de personal  2,7  
INEM, Servei Català d’Ocupació  2,7  
Borsa de Treball Universitat  0,3  
 100. (43) 100, (587) 
No informen                                                                                        3                              18       
No han treballat mai , Inactius, Atur                                                                                   57             
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6.3.6 Anàlisi de la categoria professional del treball actual 
 
Taula 5.3.6.1  Grau de responsabilitat sobre persones en el treball actual 
(només assalariats) 
Modalitat Medicina Conjunt 
Sense responsabilitat 100. 78,7 
Grau mitjà (Staff, Supervisió)  16,4 
Grau alt  (Direcció general, departament)  4,9  
 100. (44) 100, (493) 
No informen                                                                                            1                        46       
No han treballat mai , Inactius, Atur                                                                                 57             
Treball per compte pròpia                                                                        1                       66 
 
Amb la finalitat de construir una classificació jeràrquica dels professionals 
inserits al mercat laboral, hem organitzat les categories tenint en compte els 
següents criteris: 
 
Compte propi:  Persones que treballen com autònoms o liberals, negoci propi. 
Quadres: Qualsevol ocupació mentre tingui alguna responsabilitat sobre 
persones. S’ha construït una categoria molt àmplia que inclou tot tipus de 
quadres intermedis, fins i tot els individus que treballen en una activitat no 
específica de la titulació (feines vàries en la nostra tipologia), sempre i quan 
tinguin alguna responsabilitat. 
Tècnics: Individus que treballen en activitats específiques. Docència p 
comercials sense responsabilitat sobre persones. 
Empleats: Persones que exerceixen una activitat classificada com a vàries, 
sense cap tipus de responsabilitat sobre les persones. 
 
Taula 4.3.7.3. Categoria professional del treball actual 
Modalitat Medicina Conjunt 
Tècnics 97.8 46,6 
Compte propi 2.2 12,  
Quadres  18,6 
Empleats  22,8 
 100. (46) 100, (558) 
No informen                                                                47       
No han treballat mai , Inactius, Atur                           57             
 
 
⇒ Pràcticament la totalitat dels titulats que treballen a l’actualitat, ho fan en la 

categoria que hem definit com a Tècnics. 
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6.3.7 Conclusions sobre situació laboral actual dels titulats en Medicina. 
 
⇒ Només hem trobat 46 titulats en situació de treballar al moment de fer 

l’entrevista (primer trimestre 2000). La resta de titulats o bé estant realitzant 
el MIR (88 titulats), o bé encara el preparen (4 titulats), o es troben en 
situacions de recerca de feina (4 titulats). 

 
⇒ La característica més remarcable de l’ocupació dels 46 entrevistats amb 

treball a l’actualitat, és la precarietat contractual: el 82.6 % (38 titulats) tenen 
contractes majoritàriament d’interinatge. 

 
⇒ Des d’altres punts de vista, la situació actual dels titulats és força favorable: 

treballen en feines específiques de la seva titulació (100.%), treballen en 
jornades completes (70,%), guanyen sous per sobre dels que hem trobat en 
altres titulacions (260.000).  

 
⇒ Es a dir, a quatre anys passats del seu acabament d’estudis una minoria es 

col·loquen (46 titulats). La via MIR és àmpliament majoritària.  
 
⇒ Ara bé, els que decideixen seguir la via de l’exercici professional, sembla 

que troben oportunitats de les quals el 74.4% es senten satisfets de la 
qualitat del treball, el 67.4 es senten satisfet del nivell de retribució que 
reben i el 51. % estan satisfets de l’estabilitat. 
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7. ANNEX. 
 
 
6.1  LLISTAT DE CURSOS 
 
Llistat cursos. Medicina 

N
Doctorat otorrino 2
Doctorat neurociències 3
Doctorats 10
Doctorat en medicina interna 26
Doctorat salut pública, recerca biomèdica 4
Mestratge riscos laborals 1
Doctorat regeneració nerviosa 2
Curs urgències otorrino 1
Doctorat ginecologia 3
Doctorat pediatria 7
Postgrau medicina interna 1
Doctorat cirurgia 5
Andrologia 1
Mestratge gestió hospitalària 1
Mestratge farmàcia 1
Doctorat neumologia 1
Postgrau medicina tropical 2
Doctorat reumatologia 2
Suficiència investigadora 1
Doctorat psiquiatria 1
Mestratge salut pública 1
Enginyeria Tècnica Industrial 1
Doctorat traumatologia, cirurgia ortopèdica 3
Tractaments pal·liatius 1
Doctorat farmacologia clínica 1
Doctorat raigs X 1
Doctorat anatomia patològica 1
Total cursos 84
 
 
6.2. LLISTAT DE FEINES 
 
Llistat de feines que fan a l'actualitat els Metges.  

 N
Metge família ambulatori 23
Substitucions, Guàrdies 7
Metge urgències 061 1
Metge d'empresa 3
Facultatiu Benestar social 1
Laboratori Fecundació 1
Facultatiu intervenció. Estudis farmacològics 1
Metge domicili i Mútua 1
Adjunt Urgències 1
Forense 1
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Metge Mútua Accidents 3
Metge consulta privada 1
Metge institucions penitenciàries 1
Professor Ajudant Biologia cel·lular 1
Total feines a l'actualitat 46
 
 
7.1.1 Dades de context 
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