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Treballen: 81%.
El 82% treballen en empreses públiques.
El 100% en activitats d’arxivística.
45% dels que treballen és la seva primera feina.
La incorporació al món laboral és immediata en un 91%.
El 41% fa més de 2 anys juntament amb l’opció d’1-2 anys que treballen
a la feina actual.
El tipus de contracte és indefinit en un 45% i en un 32% temporal.
El mètode de recerca més efectiu per trobar feina ha estat en un 27% la
borsa de treball.
En un 91% la jornada laboral és completa.
El 68% tenen una retribució salarial neta entre 1000-1500€.
El 59% dels alumnes enquestats consideren bona la formació que
l’Escola els ha donat per accedir al món laboral.
La titulació és important per l’obtenció de feina en un 96%.
El 74% dels antics alumnes considera interessant tornar a estudiar per
completar més formació a l’Escola.

Perfil global dels/les graduats/des en Arxivística
que es van titular el curs 2008-2009
En el curs acadèmic 2008-2009 van finalitzar els seus estudis un total de 39
alumnes en Graduat Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a la nostra
Escola, dels quals un 81% es troben al món laboral actualment. És important
destacar que el 82% d’aquests professionals d’arxivística han estat contractats
per empreses públiques del sector, seguit d’un 18% d’empreses privades
també dedicades al sector. L’activitat a que es dedica el 50% de les empreses
és l’Administració Pública Autonòmica, seguit de l’Administració Pública Local
amb un 32 %. Altres opcions són: consultoria, serveis documentals i arxius, i
Administració Pública Estatal, amb un 14% i 4%, respectivament.
Si ens fixem en allò relatiu al sector d’arxivística, trobem que el 45% dels
graduats/des treballen com a tècnic superior d’arxiu, seguit de l’opció tècnic
mitjà d’arxiu en un 32%, i un 9% en ambdós casos per a les opcions d’altres i
Directors/Caps d'arxiu. Finalment trobaríem l’opció de professors en un 5%.
Dels professionals enquestats/des que actualment treballen, per al 45% d’ells
aquesta és la seva primera feina; pel 14% és la segona; pel 9% la tercera i, pel
32%, l’opció més de 3. En aquest punt és important destacar que la majoria
dels enquestats/des manifesten haver començat a treballar abans d’acabar els
seus estudis.
Aquesta circumstància es reflecteix en el temps invertit en trobar la primera
feina. Així, podem veure que el 91% dels graduats/des s’incorporen de manera
immediata al món laboral en qualitat ja de graduats, seguit d’un 9% els que
triguen entre 1 i 3 mesos.
Seguint aquesta mostra, el 41% té una antiguitat superior als 2 anys a la feina
actual, mentre la resta porten entre 1 any i 2 anys.
En relació al nombre de vegades que han fet un canvi de feina, els
percentatges més representatius són els que han canviat una vegada, amb un
45%, seguit dels que ho han fet més de tres vegades, en un 32%. Després ens
trobem els que han tingut dues feines, amb un 14%. Finalment ens trobem
amb un 9% que han canviat tres vegades de feina.

Quan ens referim al tipus de contracte que tenen o han tingut, el 32%, el 18% i
el 5%, corresponen respectivament a les opcions de contractes: temporal,
autònoms i per obra i servei. D’altra banda el 45% té un contracte indefinit.
En referència el mètode de recerca per a trobar feina, l’opció majoritària és la
borsa de treball, amb un 27%, seguit del 14% en les opcions: Internet, amics,
premsa i tramesa directa de CV. Finalment ens quedaria les opcions: a través
de pràctiques amb un 9% i, amb un 4%, oposicions i professors.
Segons els enquestats, 91% tenen una jornada laboral completa.
Dels 22 enquestats/des que ens han confiat la informació relativa a la seva
retribució salarial, en un 68% dels casos, guanyen entre 1.000 i 1.500 € al mes,
seguit del 27% que estan entre els 1.501 i els 2.000 €. Finalment trobaríem
l’opció de fins a 1.999 €, amb un 5%.
Respecte a la importància que es dóna a la titulació, el 96% sí que la considera
important. A la pregunta sobre la igualtat d’oportunitats amb els no titulats, el
93% han declarat que no tenen les mateixes oportunitats, el que es correspon
amb el 96% que manifesten que és millor estar titulat.
L’opinió que tenen respecte a la formació que l’Escola els ha donat consideren
en un 59% que és bona. Seguit de l’opció molt bona amb un 26%. Finalment
ens troben les opcions regular i dolenta, que en aquesta promoció ha donat el
8% i el 7%, respectivament.
Els alumnes enquestats diuen que a la seva feina, en llocs iguals al seu, tots
estan titulats en un 55%. En un 23% tenim l’opció majoria.
Finalment tindríem les opcions minoria i meitat amb un 18% i 4%,
respectivament. Segons la pregunta Coneixes la titulació dels directius? el 68%
sí que la coneix, mentre que 32% no.
Observacions:
Es podria dir que la majoria dels graduats es mostren satisfets amb la formació
que han rebut de l’Escola i la feina que han trobat. Alguns dels enquestats han
comentat que la formació hauria d’incrementar les pràctiques i introduir més
eines electròniques documentals, recuperació de fotografies i digitalització. El
74% dels antics alumnes tornarien a estudiar per completar o adquirir més
formació a l’Escola.
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