
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució dels percentatges de persones titulades que han trobat feina (20-34 anys).           

Període 2008-2017 

 

 

Fonts: Departament d’Educació, Idescat, Eurostat.   
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Catalunya Espanya Unió Europea

Creix o decreix la taxa d’ocupació dels 

graduats recents? 

 
L’ET2020 (Education and Training 2020) 

assenyala que el percentatge de persones 

titulades d’entre 20 i 34 anys que han acabat 

com a mínim el segon cicle de l’educació 

secundària obligatòria i que han trobat feina 

en un termini no superior als 3 anys després 

d’haver acabat els estudis ha de ser igual o 

superior al 82%. L’indicador no inclou els 

graduats que estan matriculats en alguna 

activitat d’educació o formació. 

Les dades del 2018 mostren que el valor de 

Catalunya (79,2%) és 2,8 punts inferior al 

valor òptim assenyalat per l’ET2020. 

 

Les xifres del 2017 mostren una evolució 

positiva respecte de l’any anterior: de 6,3 

punts a Catalunya, de 3,9 punts a Espanya i 

d’1,8 punts a la Unió Europea.  

Ara bé, la tendència d’aquest indicador des 

de l’any 2008 mostra que el valor ha 

disminuït 7 punts a Catalunya, 10,2 punts a 

Espanya i només 1,8 punts en la  mitjana dels 

països de la Unió Europea. La involució global 

s’ha d’interpretar en el context de la crisi 

econòmica mundial, que ha tingut 

conseqüències econòmiques negatives arreu. 

 



 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentatge de persones graduades en FP que treballen. Per trams d’edat. Període 2014-2018 

 

    Fonts: Departament d’Educació, Idescat, Eurostat.   
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Els valors d’aquest indicador es poden 

matisar si es prenen en consideració les 

dades de la inserció laboral de les persones 

graduades en formació professional. En 

l’exercici 2018 (que estudia les dades del curs 

2016-2017) la inserció laboral dels graduats 

en ensenyaments de formació professional és 

del 55,1% (el 38,5% només treballa i el 16,6% 

treballa i estudia). El 36,0% només continua 

estudiant, mentre que el 8,9% busca feina. 

Les dades mostren que amb l’edat creix la 

inserció laboral, mentre que la continuïtat 

formativa minva.  

 

 

Per cinquè any consecutiu s’observa una 

millora en les dades d’inserció laboral en 

tots els trams d’edat estudiats (les dades 

inclouen les persones que només treballen i 

les que treballen i estudien). Així, entre les 

dades obtingudes l’any 2014 i el 2018, el 

percentatge d’inserció laboral augmenta 11,2 

punts entre els 16-19 anys, 19,1 punts entre 

els 20-24 anys, 13,2 punts entre els 25-29 

anys i 13,2 punts a partir dels 30. 

El 67,4% de les persones graduades en un 

curs d’FP de grau mitjà trien estudiar un cicle 

formatiu de grau superior, mentre que el 65% 

de les persones graduades en FP de grau 

superior opten pels estudis universitaris. 

 

Font: CSASE, Quaderns d’avaluació. 42, gener 2019 


