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Introducció
La UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge ha tingut interès per conèixer la situació
laboral dels graduats dels màsters universitaris en Estudis de Traducció i en Lingüística
Teòrica i Aplicada. Amb aquesta finalitat la UPEQ ha adaptat l’enquesta que fa AQU i l’ha
enviat entre el 15 d’abril i el 15 de maig de l’any 2019 a tots els graduats d’aquests
màsters els últims quatre cursos (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018).
L'enquesta pregunta per l'ocupació (taxa d'ocupació/atur, temps per trobar la primera
feina, àmbit laboral, branques d'ocupació, etc.), la qualitat de l'ocupació (si treballen del
que van estudiar, funcions que exerceixen, estabilitat contractual, guanys anuals,
satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats
(competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera,
mobilitat, etc.).
S’han enviat un total de 247 enquestes, 141 als graduats del màster universitari en Estudis de
Traducció (a partir d’ara MUET) i 106 als del màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
(a partir d’ara MULTA). La participació en l’enquesta ha estat d’un 50,6% del total dels graduats
en els màsters de Traducció i Ciències del Llenguatge i s’han obtingut un total de 125 respostes.
En el MUET han respost 75 estudiants que són el 53,2% del total de graduats. Del MULTA s’han
aconseguit 50 respostes que són el 47,2% dels graduats.

Enquestes
enviades
141
106
247

MU i curs de graduació
MU en Estudis de Traducció
MU en Lingüística Teòrica i Aplicada
Total MU TCL
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Respostes % resposta
75
53,2
50
47,2
125
50,6
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1.- Situació laboral dels titulats de màster
En aquest primer apartat s’analitzaran diversos aspectes referits a la situació laboral dels
graduats de màster. Concretament, els resultats referents a la taxa d’ocupació, el temps
d’inserció laboral, progrés entre l’experiència laboral pre-màster i post-màster, el sector
(públic o privat), la branca d’activitat i el lloc on treballen.

1.1.- Graduats ocupats i no ocupats
La taxa d’ocupació, és a dir el percentatge d’ocupats, és del 77,3% entre els graduats
del MUET i del 86% en el MULTA.
En el moment de fer l’enquesta, el 22,6% dels graduats del MUET no estan treballant, el
13,3% no ho han fet mai des que van acabar el màster, i el 9,3% sí que van treballar en
algun moment després del màster. En el cas dels graduats del MULTA el percentatge
d’estudiants que no treballen és força més baix, del 14%, tot i que el percentatge
d’estudiants que no ha treballat mai és molt similar al del MUET, del 12%.
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Al segmentar les dades de si treballen actualment per curs de graduació s’observa que
els graduats que no han treballat després d’acabar el màster s’han graduat
majoritàriament els dos darrers cursos.

Els graduats del MULAT que actualment no estan treballant (14%) tampoc es poden
considerar aturats perquè no estan buscant feina, sinó que segueixen estudiant. En canvi
entre els graduats del MUET que no treballen (22,6%), el 15,8% sí que es consideren
aturats perquè estan buscant feina, el 60% d’aquests fa menys d’un any que busquen
feina.
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1.2.- Temps per trobar la primera feina
Pràcticament una tercera part dels graduats del MUET ja treballava abans d’acabar el
màster, i en la mateixa situació es trobava quasi la meitat dels graduats del MULTA.
El 38,4% dels graduats del MUET van trobar feina abans de sis mesos, i el 53% abans de
l’any. Entre els graduats del MULTA aquests percentatges són del 39,6% i del 46,6%,
respectivament.

1.3.- Progrés entre l’experiència laboral premàster i postmàster
És interessant veure com pot haver contribuït el màster a millorar la situació laboral dels
graduats que ja treballaven abans d’acabar-lo.
En els gràfics següents s’observa com, després de fer el màster, el 69% dels graduats del
MUET que ja treballaven van canviar de feina, i en el cas del MULTA, van ser el 60%.
Així com, que pràcticament el 20% en els dos casos van tenir una promoció laboral dins
la mateixa empresa després de fer el màster.
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1.4.- Sector d’ocupació i branca d’activitat
Els graduats dels màsters de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge treballen
majoritàriament en l’àmbit privat, sobretot els graduats del MUET.

En el gràfic següent s’especifica la branca d’activitat a la que pertany l’empresa on
treballen (es tracta d’una pregunta oberta). Es pot veure com els graduats del MULTA
treballen més a la universitat i amb aspectes vinculats a l’educació, i això podria explicar
aquest percentatge més elevat dels que treballen al sector públic.
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1.5.- Lloc de treball
El 60% dels graduats del MUET que treballen ho fan a Barcelona, i pràcticament una
tercera part (31,3%) a l’estranger. Entre els graduats del MULTA que treballen, el 43%
ho fa a Barcelona i pràcticament el 48% a l’estranger.
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2.- Qualitat de l’ocupació
En aquest apartat s’analitzen diferents aspectes relacionats amb la qualitat de
l’ocupació: si treballen a temps complet o parcial, si tenen contractes fixos, temporals o
bé són autònoms, el salari, el nivell d’estudis requerit per accedir a la feina, si realitzen
funcions pròpies dels estudis i si estan satisfets amb la feina que realitzen. Tots aquests
aspectes defineixen la qualitat de l’ocupació.

2.1.- Contracte a temps complet
La pregunta als graduats de si tenen un contracte a temps complet, amb resposta
dicotòmica si o no, és de les més recurrents per saber la qualitat de la feina.
Com es pot observar al gràfic següent, un percentatge proper o superior al 80% dels graduats
del MUET i del MULTA tenen un contracte a temps complet.

2.2.- Contracte fix
El tipus de contracte laboral és una altra dimensió de la qualitat de la inserció laboral, ja
que és un indicador d’estabilitat laboral.
El 45% dels graduats del MUET té un contracte fix o indefinit enfront el 32% que el té
temporal, i el 14% que és autònom.
En el cas dels graduats del MULAT, el 60% té un contracte fix enfront el 14% que el té
temporal. Però en canvi el 19% són becaris i pràcticament no hi ha autònoms.
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2.3.- Nivell d’estudis requerit per accedir a la feina
Entre els graduats del MUET que treballen, al 23% se’ls va requerir el títol de màster per
a la feina, entre els del MULTA aquest percentatge s’incrementa fins el 40,5%. D’altra
banda, al 18,5% dels graduats del MUET no se li va requerir cap titulació i aquest només
és el cas del 7% dels del MULTA.
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2.4.- Funcions pròpies
La pregunta sobre la titulació requerida per accedir a la feina es complementa amb la
pregunta de si les funcions que es desenvolupen a la feina són pròpies de la formació de
màster. D’aquesta manera s’incideix en l’adequació de la feina que desenvolupen els
graduats de màster en relació la titulació obtinguda.
Com es pot veure al gràfic següent, el 57% dels graduats del MUET fan una feina pròpia dels
estudis del màster, i aquest percentatge s’eleva al 74% entre els graduats del MULTA.

2.5.- Salari
El salari dels titulats de màster que actualment treballen és un dels indicadors claus de
la qualitat de l’ocupació.
Veiem que els graduats del MUET són sobretot dosmileuristes (62,5%), seguits a molta
distància dels mileuristes i dels tresmileuristes o més (entorn el 19% en els dos casos).
Entre els graduats del MULAT, els dosmileuristes són el 45% i els tresmileuristes o més són el
33%. Els mileuristes se situen entorn el 20%.
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2.6.- Satisfacció amb la feina
Els graduats del MUET i del MULAT estan satisfets amb la feina, mostrant una satisfacció
amb la feina en general de 5,1 sobre 7.
Entrant en aspectes concrets, el que més els satisfà tant als uns com als altres és el
contingut de la feina, valorat en més de 5 sobre 7.
La resta d’aspectes que es demanen són valorats amb més de 4 sobre 7. Destacant que
els graduats del MULAT valoren tots els ítems lleugerament millor que els del MUET.
En alguns casos són remarcables les millors valoracions dels graduats del MULAT, ja que
concorden amb les respostes de les preguntes anteriors. És el cas de la valoració de la
retribució, que els del MULAT la valoren en 4,8 i els del MUET en 4,3, i, com acabem de
veure, en general els graduats del MULAT estan més ben retribuïts que els del MUET.
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3.- La formació universitària i la feina
En aquest apartat es valora la satisfacció dels graduats amb els coneixements adquirits,
així com la seva utilitat a la feina. També es valora si els graduats, si haguessin de
començar de nou, tornarien a triar el mateix màster i la mateixa universitat.
3.1.- Satisfacció general amb la formació rebuda i la utilitat per a la feina
En el gràfic següent es presenta la valoració que els graduats del MUET fan de les competències
desenvolupades al màster i la utilitat d’aquestes competències per a la feina.
Destaca que totes les valoracions se situen per sobre del 4, en una escala de 1 a 7, i en molts
casos properes a 5, i fins i tot per sobre, sobretot quan es tracta de valorar la formació i el
desenvolupament de competències en el màster. La formació teòrica és l’ítem més ben valorat
en quant a nivell de formació (5,8), i en canvi és el que es valora més baix en relació a la utilitat
per a la feina (4,2).
En general la utilitat per a la feina sempre es valora per sota el nivell de formació rebuda, tot i
que molt poc per sota, de manera que es pot dir que hi ha força concordança entre la formació
que se’ls dóna en el màster i la que necessiten per a la feina.
Dos aspectes destaquen per valorar-se millor com a útils per a la feina que per la formació
rebuda, i són la resolució de problemes i al presa de decisions en entorns nous o poc coneguts
(4,7 en relació al formació i 4,8 pel què fa a la utilitat a la feina) i l’anglès (4,8 i 5,2
respectivament).
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Els graduats del MULTA també valoren tots els aspectes per sobre del 4, tant quan ho fan en
relació la formació rebuda com segons la utilitat per a la feina (l’única excepció és la formació
pràctica, ja que la seva utilitat pera la feina es valora amb un 3,8 ).
En general també hi ha molta concordança entre la valoració de la formació rebuda al màster i
la seva utilitat per a la feina.

Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Formació teòrica
4,0
3,8

Desenvolupament de la capacitat en comunicació oral i
escrita científicoprofessional
Treball en equips multidisciplinaris amb capacitat
d’iniciativa i lideratge
Resolució de problemes i presa de decisions en entorns
nous o poc coneguts

4,8
4,6
4,2
4,0
4,5
4,4

Desenvolupament del pensament crític

4,9

4,1

Desenvolupament de la capacitat en documentació i
identificació de fonts i recursos ceintificoprofessionals

4,4

Anglès

4,5
4,4

Autoavaluació professional i aprenentatge continu

4,6

5,4

5,1

4,2
4,2

Responsabilitat ètica i social en l’actuació professional

16

5,4

4,6

Desenvolupament de la creativitat i la innovació
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Formació pràctica

Nivell de formació

6,0

Utilitat en el lloc de feina
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3.2.- Repetirien el màster i la universitat
Als graduats se’ls pregunta si repetirien la titulació i la universitat on l’han cursat i les respostes
afirmatives es prenen com un indicador de satisfacció amb el títol i la universitat.
El 68% dels graduats del MUET repetirien el màster, i el mateix farien el 73% dels graduats del
MULTA.
El percentatge dels que repetirien la universitat se situa just per sobre el 80% en els dos casos.
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Conclusions
La taxa d’ocupació dels dos màsters és elevada, sobretot si ens fixem en els graduats fa tres o
més anys, ja que se situa per sobre el 85% en els dos casos.
L’ocupació se centra en el sector privat, sobretot entre els graduats del MUET, 76,6%, enfront el
61,9% dels graduats del MULAT. La branca d’activitat és força diversa, entre els graduats del
MUET destaca la traducció en empreses o com autònoms (33%), i entre els de MULAT l’àmbit
de l’educació (29%) i la universitat (26%).
Al fixar-nos amb els indicadors de qualitat de l’ocupació, si bé són més el graduats del MUET
amb contracte a temps complet (85% MUET, 79% MULAT), en la resta d’indicadors els resultats
dels graduats del MULTA són més favorables. És el cas del contracte fix (45,9% MUET, 49,5%
MULTA), el nivell d’estudis requerit per a la feina és el del màster cursat (23,1% MUET, 40,5%
MULTA), l’exercici de funcions pròpies dels estudis cursats (56,9% MUET, 73,7% MULTA), i,
finalment, el salari també és més elevat entre els graduats del MULTA.
En coherència amb aquests resultats, els graduats del MULTA estan lleugerament més satisfets
que els graduats del MUET amb diferents aspectes de la feina, si bé la satisfacció general amb la
feina és valorada de la mateixa manera pels dos col·lectius de graduats, amb un 5,1 sobre 7.
L’últim apartat de l’informe se centra en la valoració que els graduats fan en una escala de 1 a 7
de la formació, teoria i pràctica, rebuda al màster, i de diferents habilitats i competències
apreses, així com de la utilitat de totes elles per a la feina. Destaca que totes les valoracions se
situen per sobre del 4, i en molts casos properes a 5, i fins i tot per sobre.
En general la utilitat per a la feina sempre es valora per sota el nivell de formació rebuda, tot i
que molt poc per sota, de manera que es pot dir que en la majoria d’ítems hi ha força
concordança entre la formació que se’ls dóna en el màster i la que necessiten per a la feina.
El 68% dels graduats del MUET repetirien el màster, i el mateix farien el 73% dels graduats del
MULTA. El percentatge dels que repetirien la universitat se situa just per sobre el 80% en els dos
casos.
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