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0.Introducció  
 

El present estudi és fruit de l’interès per part del Màster Interuniversitari Joventut i 
Societat (MIJS) per conèixer les trajectòries de l’alumnat que ha cursat alguna de les 9 
promocions d’aquest màster. El MIJS, coordinat per la Universitat de Girona, i amb la 
participació de 6 universitats públiques catalanes (UdG, UAB, UB, UPF, URV, UdL) es va 
començar a oferir el curs 2008-09, i ha tingut nou promocions, fins al curs 2016-17. 
Durant el curs 2017-08 s’ha desprogramat, a causa del descens de matrícula que ha 
tingut els darrers anys. Aquest descens de la matrícula està condicionat per dos factors 
externs, l’elevat preu de les taxes i la falta de reconeixement específic del màster en el 
terreny laboral (a diferència, per exemple, del màster de formació inicial de professorat 
de secundària, que és requisit per accedir a la professió). Aquesta manca de 
reconeixement específic s’ha agreujat per la crisi de les polítiques de joventut, les 
retallades pressupostàries de les administracions públiques i el desdibuixament de les 
polítiques de joventut dintre de polítiques socials més globals. Malgrat aquest context 
negatiu, la intenció de l’equip docent i de la coordinació del màster és que es pugui 
tornar a programar el curs 2018-19, però amb alguns elements més que permetin 
eixamplar la demanda per part de les persones interessades en el camp de la recerca i 
de l’acció educativa amb joves. Un d’aquests elements és l’estudi que es presenta, que 
té dos objectius. El primer és visualitzar i valoritzar els punts positius de la formació 
proporcionada en el MIJS, per reivindicar una millora en les constriccions externes que 
s’han apuntat anteriorment. El segon és introduir millores internes, que no depenen 
tant del context, i que poden ajudar a redefinir alguns aspectes del màster que 
l’enforteixen davant de l’alumnat potencialment interessat a matricular-s’hi, així davant 
de les institucions i entitats que donen suport a la celebració i continuïtat del màster. 

L’abast de l’estudi és, per tant, analitzar les trajectòries formatives i laborals de 
l’alumnat matriculat al màster, des de la fase prèvia a la realització (accés) fins a les 
accions formatives i laborals que han desenvolupat un cop acabat el màster. No es tracta 
estrictu sensu d’un estudi d’impacte o d’avaluació, perquè seria molt difícil establir un 
grup de control, i perquè existeixen múltiples interaccions amb variables que difícilment 
podem controlar, com les que s’han comentat anteriorment respecte a les constriccions 
externes. Es tracta més aviat de seguir la línia dels estudis d’inserció laboral de l’Agència 
per a la Qualitat Universitària (AQU), de buscar una descripció del que han estat les 
trajectòries formatives i laborals de les persones que han fet el MIJS. També es tracta 
de donar continuïtat a un estudi similar que es va fer quan el màster havia fet tres 
promocions. Ara tenim les 9 promocions incloses en l’estudi, per tant tenim una visió 
més global, i en perspectiva diacrònica, de les diferents promocions del MIJS. 

L’informe presenta els principals resultats de l’enquesta que s’ha passat a l’alumnat del 
MIJS. En el primer apartat s’especifiquen els aspectes metodològics, la validació de la 
mostra i una breu descripció del treball de camp. Seguidament s’exposen els resultats, 
agrupats en tres eixos El primer és el perfil d’entrada al màster, les característiques que 
té l’alumnat i les expectatives que tenien. El segon és la valoració que fan del màster, i 
també s’inclou una breu referència als motius de l’abandó del màster. I el tercer és el de 
les trajectòries formatives i laborals un cop han fet el màster. Finalment, es descriuen 
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les principals propostes i suggeriments que han fet les persones enquestades i s’acaba 
l’informe amb les principals conclusions. 
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1.Qüestions metodològiques / treball de camp  
 

El Màster Interuniversitari Joventut i Societat va començar la seva activitat l’any 2008 i 
va seguir la seva activitat ininterrompudament fins a 2016, l’any en que iniciaren la seva 
darrera promoció. Aquest estudi contempla tots els individus que s’han matriculat al 
Màster (hagin acabat o no) al llarg de les nou promocions esmentades. 

La temporització de l’estudi ha estat la següent. El juliol de 2017 es va dissenyar 
l’enquesta i del 14 de setembre al 6 d’octubre es va desenvolupar el treball de camp. 
Dita enquesta va ser enviada per correu a tots els ex alumnes del Màster. També se’ls 
va trucar telefònicament per tal que la contestessin per aquest mitjà o per recordar que 
la podien fer des del correu. Finalment, el present informe es redactà el mes d’octubre 
del mateix any. 

L’eina metodològica emprada per a la recollida de dades va ser l’enquesta. Aquesta 
enquesta va ser dissenyada des del Grup de Recerca en Educació i Treball (UAB).  Per la 
seva elaboració ens vam servir de l’anterior estudi realitzat sobre aquesta mateixa 
qüestió1 i ha procurat seguir una estructura i metodologia semblants. Les dades de 
contacte van ser facilitades pel Coordinador del Màster, el Doctor Pere Soler. Un cop 
tancat el disseny de l’enquesta es va utilitzar l’eina que ofereix Google Drive per tal de 
possibilitar que el qüestionari fos respost per correu i que les respostes fossin arxivades 
electrònicament de manera automàtica i conjunta2. Aquesta combina preguntes 
obertes, tancades, de gradació i d’opció múltiple i conté un total de 54 preguntes 
dividides en diferents àmbits que permetessin donar resposta a qüestions com: quin 
perfil tenen (acadèmic, familiar, procedència geogràfica, entre d’altres) els estudiants 
del Màster? Per què van triar aquest Màster? Quina valoració en fan un cop acabat el 
Màster? Quins perfils professionals tenen? Com ha incidit el fet de cursar el Màster a la 
seva trajectòria personal i al seu itinerari laboral? Quines són les característiques del lloc 
de treball i com han evolucionat en el temps? Aquestes són algunes de les preguntes 
que vertebren i orienten el present estudi i que pretenem donar resposta en les 
següents línies.  

Per fer una valoració del itinerari professional que ha seguit les persones que han cursat 
el MIJS s’ha diferenciat en tres temps diferents. El T0 fa referència al temps anterior al 
màster, el T1 és la primera feina quan acaben el màster i, el T2 és el moment actual. 
Aquesta diferenciació es porta a terme per tractar de salvar les diferències temporals 
que existeixen entre, per exemple, les persones que van cursar el màster en les primeres 
promocions i les que l’han cursat recentment. Aquesta metodologia no va ser utilitzada 
en el estudi anterior per falta de perspectiva temporal  i per tant es presenta com una 
metodologia innovadora.  

Pel que respecta al mostreig s’han matriculat a aquest Màster un total de 152 individus.  
Aquesta enquesta va obtenir resposta per part de 99 individus, representant el 65,1% 
sobre el total d’alumnes matriculats. D’aquestes respostes 78 foren per correu (havent 

                                                           
1 ESTIVILL, J i CLEMENTE, M. (2013). Trajectòries d’èxit o cursa d’obstacles. La inserció laboral dels estudiants del 
Màster Interuniversitari Joventut i Societat. Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família.  
2 Consulteu l’Enquesta en línia a https://goo.gl/forms/nFA2zFVeh1n4vz5j2 

https://goo.gl/forms/nFA2zFVeh1n4vz5j2
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trucat la major part dels cassos per recordar-ho) i 21 d’elles telefòniques. De les 53 
enquestes no respostes 7 van ser rebutjades explícitament per motius diversos (no 
s’havia assistit a cap classe, es considerava massa llarga, no s’havia acabat el Màster o 
per mort de la persona en qüestió). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

   Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Es pot veure a la taula 1 que el perfil de l’alumnat entrevistat i l’alumnat total matriculat 
al màster és molt semblant, per tant, podem considerar que no existeix un biaix de la no 
resposta. Pel que fa a les promocions, les tres darreres han tingut un percentatge de 
resposta més elevat, cal destacar la poca resposta de la promoció del 2012. Aquesta 
dada cal tenir en compte en l’anàlisi de dades que es presenta l’evolució al llarg del tot 
el període. 

Així doncs, amb el perfil i les qüestions rellevants capturades a traves de l’enquesta i 
amb una representació del 65% de tots els estudiants del Màster ens disposem a 
presentar els resultats obtinguts organitzant-los en els següents apartats. 

 

 

  



8 
 

2. Perfil i motivacions   
 

Segons les dades recollides, l’edat mitjana de matriculació al Màster de les nou 
promocions analitzades és de 28,9 anys. Aquest fet ens dona compte de l’existència de 
diferents perfils d’estudiants que accedeixen a aquest Màster en tant que no es cursa 
just acabada la carrera sinó en moments posteriors i, per tant, es poden disposar d’altres 
formacions amb anterioritat a la matriculació d’aquest. No obstant, les promocions 
compreses entre l’any 2011 i 2013 presenten una mitjana d’edat de 26,9 anys, sent la 
matriculació més primerenca en termes d’itinerari formatiu.  

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

En total, s’han matriculat a aquest Màster 152 individus, 74% dels quals són dones i el 
28% restant homes. El nombre de respostes obtingudes pel que fa el gènere dels 
enquestats el 73% són dones i el 27% restant homes, un aspecte significatiu en tant que 
es mantenen les proporcions entre la mostra total i la mostra enquestada sent aquesta 
segona representativa de la primera (vegeu taules 1 i 2).  Per tant, ens trobem davant 
d’un Màster amb una major part de demanda per part de dones fet que podria tenir a 
veure amb la feminització del treball en l’àmbit de la joventut3. Posteriorment 
detallarem com una part significativa del públic prové de titulacions amb gran presència 
femenina tals com les vinculades a la intervenció social i al treball en l’Administració 
pública.   

La demarcació majoritària on vivien els alumnes en el moment de cursar el Màster és 
Barcelona, acumulant la meitat de la mostra. En segon lloc Girona, representant el 37% 
dels individus enquestats. Seguidament de Tarragona i Lleida que acumulen una part 
menys significativa de la mostra (vegeu gràfic 2). En aquest sentit, el Màster conté 
alumnes que vivien mentre el feien en les quatre demarcacions del territori català.  

                                                           
3 Tal i com dóna compte l’anterior ESTIVILL, J i CLEMENTE, M. (2013). Trajectòries d’èxit o cursa d’obstacles. La inserció 
laboral dels estudiants del Màster Interuniversitari Joventut i Societat. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Benestar Social i Família.  en base a l’Iinforme del Cens de Professionals en l’Àmbit de la joventut 2008 redactat per 
l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut  
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      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

Sobre el lloc de residència, el 32% dels enquestats declararen pertànyer a un municipi 
català d’entre 5.000 i 50.000 habitants, un 26% vivien en un municipi català de més de 
50.000 habitants (exceptuant Barcelona) i el 19% d’aquests vivien a Barcelona. En menor 
mesura, un 8% provenen de fora de la Unió Europea, un 5% provenen de la resta de 
l’Estat espanyol i un 2% d’un altre país de la Unió Europea. Per tant, la procedència 
geogràfica en termes de població tan dins com fora de Catalunya és diversa i permet 
afirmar que aquest és un Màster amb caràcter internacional tal com es detalla en el 
gràfic 3.   

 

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

En relació als perfils pel que fa a la situació familiar en el moment d’accedir al Màster 
destaca que el 40% dels enquestats manifestaren viure amb parella i fills i un 33% amb 
parella sense fills. Per tant, l’opció de viure en parella és la majoritària agrupant un 74% 
de la mostra. Per altra banda, un quart dels enquestats vivien sols o amb companys/es 
(vegeu gràfic 4).  

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Pel que concerneix a la titulació que va permetre accedir al Màster la Llicenciatura 
representa el 52%, seguit del 28% de Diplomatura i un 20% de Graduats (vegeu Gràfic 
5). Aquest Màster presenta un grau elevat d’heterogeneïtat en termes de titulacions i 
perfils professionals. La gran majoria dels enquestats provenen de l’àmbit de les Ciències 
Socials, la Pedagogia i Humanitats des de pràcticament totes les seves especialitats. 
Agrupant en tipologies, com hem justificat anteriorment, un 26% cursaren carreres 
d’Educació o Pedagogia, el 24% provenen de Sociologia, Polítiques o Antropologia, el 
23% de l’àmbit de les Ciències Socials (Història, Dret, Periodisme, etc), el 13% de l’àmbit 
de l’Educació (Magisteri) i un 14% d’altres carreres que no pertanyen als àmbits 
anteriors (vegeu gràfic 6).  

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

 

    Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

Més concretament, desglossat en el Gràfic 6.2, la titulació concreta amb una major 
freqüència és la d’Educació Social, seguida d’altres dins l’àmbit de les Ciències Socials i 
Humanitats (aquesta agrupa Dret, Història, Turisme entre d’altres menys destacades), 
seguidament de Sociologia, Ciències Polítiques i Pedagogia. En menor mesura 
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identifiquem alumnes que provenen d’Antropologia, Psicologia i Humanitats. 
L’agrupació “altres” és la que més individus acumula (un total de 27 enquestats) fent 
referència a titulacions diverses com Infermeria i Educació Física tot i que en cap cas 
superen els dos individus que les han cursat i, per aquest motiu són agrupades ja que no 
són estadísticament significatives.  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

Respecte a la universitat on es van cursar aquests estudis (vegeu gràfic 7) tenim dades 
de matrícula, així que farem servir aquestes dades per comentar aquesta variable. La 
Universitat de Girona és qui aporta més estudiants, 40 (una quarta part, 26%), és nota 
que la coordinació del màster és de la UdG. Després hi ha la UAB i la UB, aquí la grandària 
d’aquestes dues universitats respecte a la resta de catalanes explicaria el pes que tenen. 
Entre UdG, UAB i UB agrupen al 60% de l’alumnat. És de destacar que el 21% de 
l’alumnat prové d’universitats de fora de Catalunya, dels quals la meitat provenen 
d’Amèrica Llatina.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Indagant sobre els perfils i seguint amb la formació acadèmica prèvia a la matriculació 
cal destacar que la major part dels alumnes matriculats al Màster disposaven d’altres 
titulacions abans de cursar-lo, a més del grau necessari per tenir l’accés al màster. De 
fet, un 18% dels enquestats posseïen un altre Màster, un  45% un curs de Postgrau i un 
45% formació i/o experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure (vegeu gràfic 8). Per 
altra banda i en relació a l’any anterior a curar el MIJS un 41% dels exalumnes estava 
estudiant estudis universitaris (vegeu gràfic 9).  

 

 

        Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

       Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Passem a descriure i analitzar el moment d’inici del Màster en termes de matriculació 

(pagament de la matricula i motivacions personals). El 52% dels alumnes disposaren de 

beca per matricular-se, la gran majoria manifesta haver utilitat recursos propis per pagar 

la matricula i tan sols un 30% haver rebut ajuda econòmica per part de la família (vegeu 

gràfic 10).  

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

Pel que concerneix a la motivació principal per cursar el Màster hem agrupat les 

respostes en diferents tres categories. La primera sota el nom d’interès expressiu 

acumula el 57% dels enquestats i fa referència a l’interès per la temàtica en un sentit 

ampli. En segon lloc, la categoria anomenada interès instrumental conté un 37% de la 

mostra recull aquells cassos que afirmen que el seu objectiu o motivació principal era 

tenir majors probabilitats d’accedir i trobar feina relacionada amb el camp de la 

joventut. Finalment, un 6% es matricularen amb la finalitat d’accedir el món de la 

recerca i/o al doctorat. En aquest sentit, gran part de la mostra s’aproxima al Màster 

motivada pel seu contingut i una part significativa pel seu caràcter professionalitzador. 

També dóna compte, tot i que en menor mesura, que és un Màster que possibilita, al 

ser oficial, l’accés al doctorat i que aquest fet ha estat pres en consideració per part del 

seu alumnat en el moment de triar-lo com a opció formativa (vegeu gràfic 11).  

           Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Tal com es fa palès al gràfic 12, que reflecteix les respostes de graduació de l’interès en 

els tres àmbits (sense ser excloents, com en el cas anterior) i on es pregunta per la 

valoració de l’interès i les expectatives en el moment previ, l’interès per la temàtica 

aconsegueix una puntuació molt alta (4,4 sobre un total de 5) sent menor la puntuació 

en expectatives laborals (3,6) i en expectatives en el camp de la recerca (3). Analitzat 

des de les promocions, aquesta gradació es manté al llarg del temps de manera 

simultània. No obstant, de l’any 2013 al 2015 cau la valoració de les expectatives laborals 

assolint una valoració del 3,3 (sobre el mateix total de 5) en aquest darrer any. És 

aquesta promoció la que obté el màxim de puntuació en “interès per la temàtica” sent 

de 4,7 (vegeu gràfic 13).  

 

 

 

 

       Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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tingut experiència laboral en el camp de la joventut i un 8% han estat usuaris (vegeu 

gràfic 14).  

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

Un tema rellevant és el grau d’èxit o assoliment del Màster per part dels exalumnes. Del 

total de la mostra de totes les promocions un 74% l’han acabat i, per tant, han obtingut 

el títol i el 26% restant no l’han obtingut. El gràfic 15 fa referència al total d’exalumnes 

enquestats, situant aquesta xifra al 87% de finalització del Màster i el 17% restant de no 

assoliment d’aquest. Un matís important és que aquí s’inclouen els alumnes del curs 

2016 que, al no haver entregat el Treball Final de Màster en el moment de l’enquesta, 

consten com a no finalitzats (de fet, d’aquesta darrera promoció formada per 12 

estudiants tan sols un consta com a finalitzat assolint els 60 crèdits).  En aquest sentit, 

el quart de la població que no finalitza el Màster podria reduir-se.  

        Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Pel que fa els motius del per què no van acabar el Màster (vegeu gràfic 16), malgrat tenir 

poques respostes, destaquem que aquests són variats i passen per aspectes familiars o 

de salut, de compaginació de vida laboral i de caire acadèmic pràcticament a parts iguals 

i, en menor mesura, el fet de no haver entregat el Treball Final de Màster, tal i com hem 

comentat en les anteriors línies.  

         Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

Podem observar que hi ha diferents perfils i motivacions per estudiar el Màster entre els 

estudiants de les nou promocions. Per tant, és un Màster amb un alumnat heterogeni 

pel que respecta a tots els àmbits aquí detallats. Malgrat tot, el perfil predominant és el 

d’una dona de 29 anys, llicenciada en l’àmbit de l’Educació Social, Pedagogia o les 

Ciències socials, que ha cursat els seus estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona 

o a la Universitat de Girona, que disposa de formació complementària en el moment 

previ a la matriculació (curs de post grau o d’Educació en el lleure) i certa experiència en 

l’àmbit de la joventut (especialment de monitora en el lleure). Aquest individu fruit del 

perfil majoritari viuria en un municipi català mitjà o petit de la demarcació de Barcelona 

amb la seva parella sense fills i s’aproparia a aquests estudis per un interès expressiu 

(relacionat amb l’interès per la temàtica), utilitza recursos propis per pagar-lo i que pot 

haver disposat de beca. 

Vam demanar als exalumnes que avaluessin del 0 al 5 diferents aspectes referents al 

MIJS. A grans trets i per part de totes les promocions dit Màster gaudeix d’una molt bona 
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valoració per part de l’alumnat. El professorat, la dinàmica grupal i els horaris són els 

ítems més ben valorats amb una puntuació mitjana de 3,4 sobre un total de 4 punts que 

indicaria la màxima satisfacció. Tanmateix, apareix el currículum (3,3), l’organització 

(3,2) i la metodologia (3,1) com aspectes ben valorats. En menor mesura els 

desplaçaments obtenen una puntuació de 3 sent l’aspecte menys ben valorat. Per altra 

banda, si comparem la valoració mitjana de cada ítem per part de les diferents 

promocions observem que la tendència es manté bastant constant al llarg del temps i 

les valoracions són semblants entre elles. Tot i així, l’organització i el professorat són 

molt ben valorats per la promoció del 2012 (comparat amb les altres) i s’observa certa 

decadència en la valoració mitjana de la metodologia i l’organització que s’inicia al 2013 

fins a la darrera promoció.  

 

 

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Finalment es preguntava si recomanarien cursar el MIJS un cop finalitzat els estudis. Les 

respostes es comprenen entre la puntuació 1 (gens recomanable) i la 10 (molt 

recomanable). Per part de totes les promocions enquestades la mitjana és 7.57, fet que 

indica que és una formació que gaudeix d’una opinió favorable i que, en la gran majoria 

dels cassos, seria recomanat per part dels seus exalumnes. Tot i que les valoracions no 

presenten canvis importants, cal destacar que les promocions dels anys 2013 i 2015 

atorguen les millors valoracions amb 8,6 i 8,08 respectivament, mentre que la promoció 

de 2012 obté la pitjor puntuació amb un 6,5. La promoció del 2012 té valors més extrems 

ja que té menys població de mostra.  

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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3.Trajectòries formatives i laborals després del màster 
 

En aquest punt aportem dades per poder-nos fer una idea de la relació que guarda el 

MIJS amb el món laboral. Per fer-ho, s’exposarà el itinerari laboral que han fet els 

exalumnes tenint en compte tres moments diferents que s’han explicat a la metodologia 

i també es recordarà més endavant.  

 

3.1 Situació acadèmica després del màster 

 

En aquest punt ens interessa veure els tipus de cursos que la gent realitza al acabar el 

MIJS. De tots els tipus de cursos ens interessa veure quatre en concret; el grau, el 

postgrau, el màster i el doctorat. La resta els hem agrupat en la categoria de “altres” i 

representen el quasi 25% de la mostra que decideix seguir estudiant. 

La majoria de les persones no estudies res més després de realitzar el màster. El 40% 

que decideix seguir estudiant ho fa de forma variada. El màster i el doctorat són els 

preferits amb un 10% cadascun. En canvi els menys escollits són cursar un altre grau o 

postgrau amb un 5% cadascun. 

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

3.2 Feina després del màster 

 

Aquest punt fa referència al temps que han tardat en trobar feina un cop finalitzat el 

màster. Ens aporta informació sobre el possible impacte que pot exercir el MIJS cap al 

món laboral.   

Aquest període és el que presenta menys gent desocupada. Més de la meitat de la gent 

que no tenia feina abans del màster ara sí que en té. El més destacat és que de les 43 

persones que troben feina 31 ho fa abans dels 6 mesos.    
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Taula 7. Temps en trobar feina després del màster 

No he trobat feina en tot el període 
3 

Res, era la feina que tenia 
53 

Menys de 6 mesos 
31 

De 7 a 12 mesos 
6 

Més d'un any 
6 

       Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

3.3 Itinerari laboral 

 

Per salvar les distàncies temporals que hi ha entre les diferents promocions que han 

cursat el MIJS, s’ha escollit tres moments que varien en funció de cada persona. Els tres 

moments que hem escollit són; T0 any anterior a cursar el màster, T1 la primera feina 

després del màster i, T2 moment actual.  

Per a T0 la informació que tenim és dicotòmica; treballa o no treballa. Per T1 i T2 s’ha 

dividit la categoria de treballar en treballar a la mateixa feina o treballar en una feina 

diferent.  

La desocupació és manté molt baixa en totes les etapes. El moment que presenta més 

individus desocupats és T0 amb 7 i el que menys és T1 amb 3.  A més, la persona que es 

troba desocupada en un dels tres temps té feina a la resta.  

Els estudiants que treballen a To majoritàriament conserven la mateixa feina, amb 53 

persones. Aquestes es divideixen a T2 entre els que mantenen la feina i els que canvien. 

Només 28 persones mantenen la feina des de T0 a T2.  Per altra banda, les 43 persones 

que canvien de feina a T1 majoritàriament tornant a canviar de feina a T2.   

Taula 3. Itinerari del món laboral desgloçat en tres etapes

Actualitat

No treballa 5

Sí, una feina diferent 52

Sí, la mateixa feina 42

Abans màster Primera feina després del màster

Sí, la mateixa feina 53

Sí, una feina diferent 43

Sí treballa 92

No treballa 3No 7

53

36

3

7

28

22

14

27
3

4
1
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      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

 

3.4 Relació del lloc de treball amb joventut 

 

En aquest punt es vol observar si les feines que tenen els exalumnes del màster estan 

relacionades amb el camp de la joventut. A més ho volem veure al llarg del període, es 

a dir, utilitzant els tres moments esmenats anteriorment. Cal esmenar que la informació 

no s’ha recollit de la mateixa manera per T0 que per T1 i T2. En el moment T0 només 

disposem de si la feina està relacionada, no relacionada o no treballa, mentre que per a 

T1 i T2 s’ha diferenciat el grau de relació entre feina gens relacionada, més o menys 

relacionada i molt relacionada. El que tenen en comú els tres moments és que la 

valoració de la relació entre la feina i el camp de la joventut és una valoració subjectiva 

feta per cada un dels individus. Es a dir, tot i saber les feines exactes de cadascun d’ells, 

s’ha optat per utilitzar les variables on cada individu selecciona el grau de relació que 

creu més adequat.  

Aproximadament la meitat dels exalumnes del MIJS tenen a T0 una feina relacionada 

amb l’àmbit de la joventut. El nombre augmenta en dos de cada tres persones quan 

mirem la primera feina que tenen després de cursar el MIJS. En l’actualitat es manté 

l’elevat nombre de persones que tenen una feina relacionada però disminueix la 

intensitat en la relació. Aquesta disminució ve donada per les vuit persones que passen 

de tenir una feina molt relacionada a tenir-la més o menys relacionada, set persones 

passen de tenir una feina molt relacionada a tenir-la poc relacionada. Per part de dels 

que a T1 la tenien més o menys relacionada a T2 cinc no tenen feina i dos passen a tenir-

ne una de poc relacionada. La dada més positiva són els sis individus que a T1 tenen una 

feina poc relacionada i que a T2 la tenen més o menys relacionada.  

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

Taula 4. Relació entre la feina i el camp de la joventut
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Aquestes dades sobre relació amb el camp de la joventut responen a una valoració 

subjectiva de les persones que han contestat l’enquesta. Al qüestionari es va incloure 

una pregunta oberta sobre el tipus de feina que feien. Això ens ha permet reconstruir 

una variable més “objectiva”, a partir de la descripció de la feina que fan. En aquest 

sentit, de les 53 persones que van contestar a T1 que tenien una feina molt relacionada, 

16 tenien una feina amb unes competències en principi associades a un nivell de 

postgrau, com ara recerca o coordinació/planificació de serveis a la joventut. 9 persones 

es definien com a tècnics de joventut (alguns amb una especialització en l’àmbit de 

l’ocupació juvenil). La resta de feines podríem dir que, en principi, el requisit mínim seria 

un grau universitari: 15 persones tenen feines d’interacció directa amb joves, com ara 

dinamitzadors d’espais juvenils, animadors socioculturals o similars; 10 persones es 

defineixen professionalment com a educadors socials i treballen en l’àmbit dels serveis 

socials (CRAE) o similars (justícia juvenil); una persona s’identifica com a informadora 

juvenil i dos com a professors (d’ensenyament reglats o no reglat). Com a exemple de la 

distància que pot haver entre la percepció subjectiva i les tasques desenvolupades a la 

feina, de les 21 persones que van dir que la seva feina tenia més o menys relació amb el 

camp de la joventut, 3 fan de dinamitzadors/animadors de joves, 4 d’educadors socials 

en CRAE o similars i 5 com a professors. En definitiva, el camp d’aplicació del màster és 

molt ampli, i no és fàcil delimitar el camp professional ajustat al nivell de postgrau.  

 

3.5 Situació contractual 

 

Aquest punt és l’últim que utilitza la diferència en el temps plantejada amb anterioritat. 

En el moment anterior al màster no hi ha una pregunta específica que reculli la situació 

contractual. Per aquest motiu s’ha decidit comparar la situació de T1 i T2 amb si tenen 

una feina regular o irregular a T0.  

Al voltant del 75% de la mostra té abans del màster una feina continua. En canvi després 

de cursar el MIJS la majoria de persones tenen una feina amb contracte temporal seguit 

de ben a prop dels que tenen contracte indefinit. La diferència entre el elevat nombre 

de treball continuat per a T0 i la no correspondència d’aquest amb el nombre de 

contracte indefinit a T1 pot ser que estigui estretament relacionada amb els resultats 

que vèiem en el apartat 3.3 (itinerari laboral), on s’observava que 43 persones canvien 

de feina de T0 a T1 i 3 deixen de tenir-ne. 

En canvi a T2 s’inverteix la diferència entre els dos tipus de contracte, amb un predomini 

del contracte indefinit sobre el temporal per 51 a 33 contractes respectivament. Això es 

deu principalment per les trenta-dos de quaranta persones que mantenen el contracte 

indefinit de T1 a T2 i, per les setze que canvien el contracte temporal a T1 per un de 

indefinit a T2.  
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      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

3.6 Jornada laboral 

 

En aquest punt es compara la jornada laboral que tenen les persones quan acaben el 

màster T1 amb la jornada laboral actual T2. La jornada laboral s’ha dividit en mitja 

jornada i jornada completa, la resta de situacions que no presenten aquestes 

característiques conformen el grup de “altres”.  

Hi ha un clar predomini de les jornades completes tant per a T1 com per T2. A T1 hi ha 

62 persones que treballen a jornada completa, són el doble de persones que les que 

treballen a mitja jornada. Un terç d’aquestes ho segueix fent a l’actualitat mentre que 

tota la resta, 81 persones, treballa a jornada completa.  

Taula 6. Tipus de Jornada per a T1 i T2 

 

Jornada sencera T2 Mitja jornada T2 

Jornada sencera T1 61 1 

Mitja jornada T1 20 9 

 Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

3.7 Tipus d’empresa contractant 

 

Hi ha una gran concentració de casos en una sola categoria, la institució pública. La 

contractació de la institució pública augmenta de 46 persones a T1 fins a 53 persones a 

T2. Per contra, la empresa privada i el tercer sector, que són les dues categories que 

segueixen amb distància les contractacions, pateixen recessions. El canvi més significatiu 

es produeix a la empresa privada que perd un terç de persones que treballaven per 

aquest tipus d’empresa.  

Taula 5. Relació entre el tipus de treball i el contracte laboral

Actualitat

Altres 10

Contracte indefinit 51

Contracte temporal 33

No treballa 3 No treballa 5

Altres 11

Treball continuat 72

Treball irregular 20

No treballa 7

Abans màster Primera feina després del màster

Contracte temporal 45

Contracte indefinit 40

27

35

7

13

4

25

2

16

2

32

2

1

7

3

3

5

1

1

2

3

4

2

1
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En suma, la empresa privada ha perdut terreny respecte la institució pública. Amb 

aquest anàlisi no es pot afirmar que el canvi es degui a un canvi intern en el camp de la 

joventut. Així com a l’estudi anterior es posava de manifest que el tercer sector perdia 

subvencions i per tant també gent contractada, és massa d’hora per afirmar canvis en el 

sector.  

        Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

3.8 Diferències salarials 

 

Per obtenir la informació salarial es va optar per una variable de tres categories on 

apareixia una paràmetres força grans per no incomodar a les persones enquestades i 

obtenir el màxim de respostes possibles, aquestes són; menys de mil euros, entre mil i 

dos mil euros i, més de dos mil euros. 

Hi ha una majoria que té un salari d’entre mil i dos mil euros al més, seguidament però 

força per sota, estan les que cobren menys de mil euros i, finalment les que cobren més 

de dos mil euros. Si comparem per moments aquesta tendència es repeteix. L’únic canvi 

significatiu és que augmenta el nombre de persones que cobren entre mil i dos mil euros 

a costa de disminuir el nombre que cobra menys de mil. Aquets canvis poden estar 

relacionats amb els canvis d’empreses contractants i amb l’augment de la jornada 

laboral.  
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     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS  

 

3.9 Tipologia d’inserció laboral 

 

En aquest punt es vol aprofundir respecte la situació actual dels exalumnes del MIJS. Per 

fer-ho creem una variable nova que neix de la suma de les variables que mesuren la 

relació de la feina amb el àmbit de la joventut i del tipus de contracte laboral. Un cop 

obtinguda la nova variable, apliquem una recodificació a partir d’una estratègia 

sociològica-substantiva, en la qual agrupem les nou categories en quatre: 

1. Persones que tenen treballs més o menys relacionats o molt relacionats amb 

un contracte indefinit. 

2. Persones que tenen treballs més o menys relacionats o molt relacionats amb 

un contracte temporal o un altre tipus de contracte. 

3. Persones que tenen treballs no relacionats amb un contracte indefinit. 

4. Persones que tenen treballs no relacionats amb contracte temporal o un altre 

tipus de contracte. 

D’aquesta manera obtenim una situació que la podem definir com a òptima, que és tenir 

feina en l’àmbit de la joventut i amb contracte indefinit, mentre que la pitjor situació 

seria tenir una feina que no guardi relació amb l’àmbit i tenir un contracte temporal o 

un altre tipus de contracte.  

La nova variable és de naturalesa nominal, ja que les categories no guarden les mateixes 

distàncies entre elles i, a més, es necessitaria atribuir un judici de valor neutre per 

determinar quines categories són millors o pitjors. Per exemple, una persona pot haver 

trobat una feina on prioritza el sou o el tipus de contracte per sobre de que guardi relació 
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amb l’àmbit de la joventut. És per això que s’ha optat per la precaució i tractar la variable 

com una variable nominal de quatre categories.  

   Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

Primerament hem volgut veure com es distribuïa la tipologia per les generacions 

agrupades en triennis. De les persones que tenen feines relacionades amb la joventut la 

majoria es troben al tercer trienni seguit de molt a prop per el primer. Tot i així, en les 

feines relacionades amb la joventut per al tercer trienni predomina el contracte 

temporal mentre que pel primer trienni domina clarament el contracte indefinit davant 

el temporal. Curiosament de les persones que no fan una feina relacionada la majoria 

es troben al primer trienni mentre que entre el segon i tercer trienni no es dóna quasi 

diferència. 

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

 

La majoria de les persones que comencen el MIJS l’acaben amb la obtenció del títol 

acadèmic, en total són vuitanta-un de noranta-dos persones enquestades. El 73% de les 

persones que han acabat el màster amb l’obtenció del títol treballen en l’actualitat en 

una feina relacionada amb el àmbit de la joventut. Per altra banda, de les onze persones 

que deixen el màster sense obtenir el títol acadèmic, nou d’elles treballen en feines 

relacionades amb la joventut mentre que dues no ho fan.  

Taula 7. Taula de freqüències de la tipologia     

  Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Contracte indefinit relacionat 37 37,4 40,2 

Feina relacionada sense contracte indefinit 31 31,3 33,7 

Contracte indefinit sense relació 12 12,1 13 

Feina no relacionada sense contracte indefinit 12 12,1 13 

Total 92 92,9 100 

No treballen 7 7,1   

Total 99 100   

Taula 8. Taula de contingència entre la tipologia i els anys de matriculació del màster agrupat 
per triennis 

 Primer trienni Segon trienni Tercer trienni Total 

Contracte indefinit relacionat 
17 

44,7% 
8 

36,4% 
12 

37,5% 
37 

40,2% 

Feina relacionada sense contracte 
indefinit 

7 
18,4% 

9 
40,9% 

15 
46,9% 

31 
33,7% 

Contracte indefinit sense relació 
6 

15,8% 
2 

9,1% 
4 

12,5% 
12 

13% 

Feina no relacionada sense contr. 
Indefinit 

8 
21,1% 

3 
13,6% 

1 
3,1% 

12 
13% 

Total 
38 

100% 
22 

100% 
32 

100% 
92 

100% 
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Que el 74% de persones que abandonen el màster de forma prematura treballin en 

feines relacionades amb la joventut es pot entendre per l’alt nombre de persones que 

té una feina relacionada amb la joventut i fa el màster per ampliar coneixement, per un 

possible efecte del atzar donat que el nombre d’abandonaments prematurs és molt baix, 

entre d’altres variants. 

Taula 9. Taula de contingència entre la tipologia i acabar el màster  

 Sí No Total 

Contracte indefinit relacionat 
33 

40,7% 
4 

36,4% 
37 

40,2% 

Feina relacionada sense contracte indefinit 
26 

32,1% 
5 

45,5% 
31 

33,7% 

Contracte indefinit sense relació 
11 

13,6% 
1 

9,1% 
12 

13% 

Feina no relacionada sense contr. indefinit 
11 

13,6% 
1 

9,1% 
12 

13% 

Total 
81 

100% 
11 

100% 
92 

100% 

      Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 

Tenir experiència associativa amb el àmbit de la joventut abans de cursar el MIJS és 

rellevant a l’hora d’aconseguir una feina relacionada amb el camp. El 75% de les 

persones que té experiència prèvia té una feina relacionada en l’actualitat. Els que no 

tenen experiència associativa també aconsegueixen feina associades amb la joventut, 

representant el 72% d’aquest grup. En nombres absoluts, hi ha dotze persones més amb 

feines relacionades amb la joventut entre les persones amb experiència prèvia respecte 

les que no. Per altra banda, hi ha més proporció de persones que no tenen experiència 

associativa prèvia en el grup de persones que tenen una feina relacionada i contracte 

indefinit que no pas els que sí que en tenen de prèvia. Mentre que els que tenen una 

feina relacionada i contracte laboral la proporció més elevada se l’emporta els que sí 

tenen experiència prèvia.  

Taula 10. Taula de contingència entre la tipologia i la experiència associativa per T0 

  Sí No Total 

Contracte indefinit relacionat 
20 

37,7% 
17 

43,6% 
37 

40,2% 

Feina relacionada sense contracte indefinit 
20 

37,7% 
11 

28,2% 
31 

33,7% 

Contracte indefinit sense relació 
6 

11,3% 
6 

15,4% 
12 

13% 

Feina no relacionada sense contr. indefinit 
7 

13,2% 
5 

12,8% 
12 

13% 

Total 
53 

100% 
39 

100% 
92 

100% 

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS  

 

A la taula 11 observem que existeix una relació clara entre les persones que abans del 

màster tenen una feina relacionada amb el camp de la joventut amb les que actualment 

tenen una feina relacionada amb la joventut, principalment les que a més tenen 

contracte indefinit. Pels que tenen una feina relacionada però tenen contracte temporal 
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predomina en nombres absoluts els que a T0 no tenen una feina relacionada. De les 

persones que no treballen a T0 cinc de les set persones treballen actualment en una 

feina relacionada amb l’àmbit de la joventut. 

Taula 11. Taula de contingència entre la tipologia i la relació del treball amb la 
joventut a To  
 Treball relacionat Treball no relacionat No treballa Total 

Contracte indefinit relacionat 
26 

53,1% 
9 

25% 
2 

28,6% 
35 

41,2% 

Feina relacionada sense contracte indefinit 
13 

26,5% 
15 

41,7% 
3 

42,9% 
28 

32,9% 

Contracte indefinit sense relació 
5 

10,2% 
7 

19,4% 
0 

0% 
12 

14,1% 

Feina no relacionada sense contr. indefinit 
5 

10,2% 
5 

13,9% 
2 

28,6% 
10 

11,8% 

Total 
49 

100% 
36 

100% 
7 

100% 
92 

100% 

        Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS  
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4. Aspectes personals 
 

4.1 Valoracions de la inserció i promoció laboral 

 

S’ha diferenciat dos aspectes diferents en el món laboral; el primer és el accés al món 

laboral i el segon és la possible promoció dins del món laboral. D’aquesta manera no ens 

quedem només en si creuen que han obtingut una feina gràcies al MIJS sinó que també 

s’inclou a totes aquelles persones que ja treballen i que veuen el MIJS com una 

possibilitat per poder ascendir.  

Les valoracions globals d’aquests dos ítems són completament semblants, el accés al 

món laboral es valora amb 3.35 mentre que la promoció es valora amb 3.38 sobre 5. Les 

diferències les trobem quan comparem per les diferents promocions.  

Els dos ítems a valorar presenten les mateixes tendències amb el matís que en el cas del 

accés al món laboral aquestes tendències s’aguditzen. Així doncs les promocions que 

atorguen una millor valoració són les del 2008, 2012, 2013 i 2016.  En canvi les que 

atorguen una valoració més negativa són les del 2009 i 2014. La resta de promocions 

2010, 2011 i 2015 són anys en que les valoracions es van recuperant.  

En suma, hi ha dos anys amb valoracions negatives. En el cas del 2009 la explicació pot 

estar relacionada amb els efectes de la crisis econòmica. Cobra sentit si tenim en compte 

que necessita fins a dos anys en recuperar-se. En canvi la valoració del 2014 es pot haver 

donat per una política concreta que afecti al camp de la joventut o algun aspecte 

relacionat amb el màster MIJS. 

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Gràfic 22. Valoració de l'impacte que el màster exerceix en el camp 
de la joventut en el món laboral

accés al món laboral en el camp de la joventut

probabilitat de promoció en el món laboral dins el camp de la joventut
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4.2 Valoracions personals  

 

Els aspectes personals cada vegada estan més inclosos en diferents tipus d’estudis. És 

per això que volíem tenir-los en compte per veure si d’alguna manera o altra afecten a 

les persones que han cursat el màster MIJS i, en cas que afectin, veure de quina manera 

ho fan.  

Per això hem seleccionat sis ítems que ens semblaven més rellevants, aquets són; La 

família, la valoració del temps lliure, la satisfacció amb la trajectòria laboral, la valoració 

del futur i la valoració de la vida de cadascú en general. Totes les valoracions són 

positives però presenten algunes diferències entre elles i per promocions.  

Les valoracions més valorades són la família i el temps lliure. Val a dir que el temps lliure 

està menys ben valorat per els anys 2012 i 2013. La valoració de la vida de cadascú es 

manté més o menys estable, sembla que actuï com la mitja de les valoracions de tipus 

més personal amb les de realització de l’individu. Així doncs, les valoracions menys 

positives es fan per la valoració del futur, de la formació acadèmica i de la trajectòria 

laboral. Curiosament les tres obtenen la seva pitjor valoració durant la promoció del 

2014.  

     Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta als estudiants del MIJS 
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Gràfic 23. Grau de satisfacció personal per temàtiques i promoció 
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5.Propostes de millora   
 

Al final del qüestionari es va demanar a les persones enquestades quines serien les 

propostes de millora o suggeriments per canviar el MIJS. Aquestes són les respostes més 

significatives, les hem organitzat per àmbits temàtiques, i entre parèntesi hi ha el 

nombre persones que han fet una proposta similar. 

• Organització del màster 

– Oferir informació més propera (correu general no funciona) 

– Més ajudes: desplaçament i allotjament (1), més beques i menys 

matrícula (1) 

– Reduir desplaçaments (1), fer-ho només dissabte (1) 

– Que segueixi sent interuniversitari 

• Nivell 

– Excessiva dificultat del TFM (article d’investigació) per estudiant de 

magisteri 

– Excessiva dificultat per a estudiants d’educació social: anàlisi de 

polítiques i estadística. Possibilitat d’oferir formació prèvia. 

– Motivacions de l’alumnat molt diferent que provoca desmotivació 

• Contingut 

– Pèrdua en el canvi de títol, “joventut i societat” és massa genèric i sense 

valor professional, abans millor (“màster en estudis i polítiques de 

joventut”) 

– Més aplicabilitat: conèixer projectes (1), experiències contrastades (1), 

recursos pràctics per treballar amb joves (3), gestió de servei de joventut 

(1), més centrat en el tècnic de joventut (1), com incidir en canviar les 

polítiques de joventut (1) 

• Metodologia 

– Metodologia més innovadora: menys ppt (1), més classes dinàmiques (1) 

i modernes (1) 

– Professorat: evitar la “desfilada” de professors visitants i tenir un fil teòric 

més sòlid (1), millorar la qualitat del professorat (1) 
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– Més coordinació respecte al volum de feina dels diferents mòduls 

• Inserció laboral 

– Tenir borsa de treball (2) 

– Exigir el títol per accedir a determinats llocs de treball (p.e. cap joventut 

consell comarcal) 

– Si no ets del gremi d’educació social quedes exclòs del mercat de treball 

• Altres 

– Explicar la continuïtat amb el doctorat 

– Fer un sopar/trobada de totes les promocions (2) 

 

  



33 
 

6. Conclusions 
 

Finalment, podem resumir en aquest darrer apartat els que són, al nostre entendre, les 

principals conclusions d’aquest estudi sobre les trajectòries formatives i laborals de 

l’alumnat del MIJS. Serien les següents: 

 

• El perfil d’alumnat (edat, estudis previs, situació familiar) fa que el màster tingui 

un caràcter de formació continuada per a la majoria, alumnes amb una 

trajectòria formativa, laboral i vital prèvia més o menys llarga. Amb tot, un 41% 

podem considerar que és de formació inicial, ja que hi ha continuïtat entre 

formació de grau i de postgrau. 

• El 21% de l’alumnat és de fora de Catalunya, això vol dir que el màster té una 

audiència amplia, segurament per la manca d’oferta de màsters similars, però 

que cal tenir en compte de cara al futur del màster. 

• El gruix de l’alumnat provenen de titulacions com ara educació social, sociologia 

i similars, però hi ha una gran varietat de titulacions de procedència. Això genera 

una gran diversitat que pot ser enriquidora però a la vegada limitadora per a 

algunes competències que s’han d’adquirir al grau, com ara la recerca. Caldria 

pensar si la difusió del màster es concentra en aquestes titulacions nuclears o bé 

es diversifica el seu camp d’actuació. 

• Pràcticament 2/3 de l’alumnat tenien formació de postgrau prèvia a la matrícula 

al MIJS. Aquesta situació es pot veure de forma negativa, com a acumulació de 

formació en espera de millors oportunitats laborals, o bé de forma positiva, com 

una recerca de complementarietat entre les diferents formacions realitzades. 

• Una part important de l’alumnat ha accedit a algun tipus de beca, però també a 

recursos familiars. El tema de les taxes elevades representa un obstacle per a 

l’accés als màsters en general, i al MIJS en particular pel tipus de perfil de 

l’estudiant i de les sortides professionals. 

• La motivació principal de l’alumnat està en la temàtica del màster (4,4), força 

més que la inserció laboral (3,6). És possible que aquesta baixa valoració 

respongui a un ajustament a la baixa d’expectatives, donat el camp d’aplicació 

de la temàtica de joventut. També és possible que l’alta valoració temàtica 

s’expliqui per l’elevat grau de participació prèvia en moviments associatius, de 

lleure i d’experiències de treball amb joves. 

• Una quarta part de l’alumnat que es matricula al MIJS no l’acaba, de la qual més 

de la meitat ho atribueix a factors externs (feina, salut) i un 43% a factors interns 

(no tenir temps per fer el TFG, dificultat de seguiment horaris, etc.). Cal incidir 

sobretot en els factors interns, i repensar horaris, flexibilitat i adaptació a 
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diferents perfils d’alumnes, o més suport a l’alumnat amb dificultats de 

seguiment. 

• La valoració del màster és positiva en general, tots els ítems superen el 3 (en una 

escala de màxim 5). Destaquen el professorat i la dinàmica de grup, i les 

puntuacions més baixes estan en la metodologia i l’organització, categories que 

reben algunes de les propostes recollides al darrer apartat de l’informe. Com a 

nota global, la recomanabilitat del màster se situa al 7,5 (en una escala de màxim 

10). 

• La continuïtat formativa del màster és rellevant, un 10% continuen en un 

programa de doctorat i un 30% en altres formacions (la majoria de postgrau, 

però també de nivell inferior). De nou això es pot veure com una moratòria degut 

a la falta d’oportunitats laborals, o bé com a construcció d’itineraris formatius 

complexos. Hi ha molta dispersió en el tipus de formació per analitzar el grau de 

complementarietat o redundància en els itineraris formatius. 

• Respecte a la trajectòria laboral, cal destacar que la taxa d’activitat és 

pràcticament del 100% en tot el període posterior. Les trajectòries laborals 

presenten punts forts i punts febles: 

o Abans del màster hi havia 40 persones amb una feina sense relació amb 

el camp de la joventut, i d’aquests 40 persones al final del període més 

de la meitat tenen feina relacionada amb el camp de la joventut. Aquest 

col·lectiu seria el més “beneficiat” pel màster, tot i que com s’ha dit a la 

introducció, no es pot parlar pròpiament d’impacte de la formació. 

o Al llarg del període hi ha una certa pèrdua del pes de les persones amb 

feines amb molta relació amb el camp de la joventut, de 53 (en T1) a 45 

(T2). Una possible explicació seria la “fugida” cap a feines més estables 

però amb menor relació directa amb la joventut, com ara la docència, tot 

i que seria discutible que no en té, de relació. 

o En general hi ha millores laborals a mida que passa el temps, en termes 

de contracte i de salari. Hi ha una certa correlació amb el fet de què les 

institucions públiques adquireixen més pes en la contractació que les 

institucions privades o del tercer sector. També hi ha un efecte edat 

conegut a d’altres estudis d’inserció. En qualsevol cas, és de destacar que 

les institucions públiques encara tenen un pes important en les polítiques 

de joventut, si més no, en l’àmbit d’inserció laboral de l’alumnat del MIJS. 

o No és fàcil assegurar si les feines que desenvolupen es corresponen al 

nivell de postgrau. De les persones que contesten que la feina està molt 

relacionada amb el camp de la joventut, aproximadament la meitat tenen 

una feina que requereix una especialització de postgrau, bé perquè es 

dediquen a la recerca o a tasques de coordinació, supervisió o 

programació, o bé perquè es defineixen com a tècnics de joventut, i per 

tant sense una referència concreta en la formació de grau. L’altra meitat, 
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en canvi, es defineixen professionalment amb ocupacions que en principi 

es corresponen al grau (educació social) o fins i tot en menor nivell 

(animació sociocultural). Aquest fet explica en part que la motivació per 

la temàtica sigui superior a la motivació més estrictament laboral. 

• Finalment, pel que respecte a les propostes que fan respecte al màster, es noten 

els dos factors externs que són constriccions del màster l’elevat preu de les 

matrícules i l’escàs reconeixement institucional. Pel que fa a elements interns 

que són competència exclusiva de l’equip docent i organitzador del màster, 

destaquen tres propostes: donar un enfocament més aplicable als continguts, 

gestionar millor la diversitat de perfils i de nivells de l’alumnat, i augmentar les 

facilitats logístiques sense perdre el caràcter interuniversitari. 

 

 


