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Treballen: 87,88%.
El 41,38% treballa en empreses grans i el mateix percentatge ho fa en
mitjanes.
El 65,52% treballen en empreses públiques.
La majoria treballa en activitats d’arxivística.
El 41,38% dels antics alumnes són Tècnic Superior d’Arxiu.
El 41,38% dels que treballen és la seva primera feina
La incorporació al món laboral és immediata en un 62,07%
El 58,62% fa més de 2 anys que treballen a la feina actual.
El tipus de contracte és indefinit en un 51,72%, temporal en un 20,69% i
d'un 20,69% en l’opció d'autònom.
El mètode de recerca més efectiu per trobar feina ha estat en un
37,93% la tramesa directa del CV.
En un 75,86% la jornada laboral és completa.
El 34,48% tenen una retribució salarial neta entre 1000-1500 €.
El 69,09% dels alumnes enquestats consideren bona o molt bona la
formació que l’Escola els ha donat per accedir al món laboral.
La titulació és considerada important per a l’obtenció de feina en un
84,85%.
El 69,70% dels antics alumnes considera interessant tornar a estudiar
per completar més formació a l’Escola.

Estudi del Perfil global dels/les graduats/des en Arxivística
curs 2009-2010
En el curs acadèmic 2009-2010 van finalitzar els seus estudis un total de 38
alumnes del Graduat Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a l'ESAGED,
dels quals un 87,88% es troben al món laboral actualment. És important
destacar que el 65,52% d’aquests professionals d’arxivística han estat
contractats per empreses públiques del sector, seguit d’un 34,48% d’empreses
privades també dedicades al sector. L’activitat a que es dedica el 34,48% de
les empreses és l’Administració pública autonòmica, seguit de l’Administració
pública local amb un 31,03%, d'un 3,45% l’Administració pública Estatal i també
un 3,45% en l’opció de consultoria i serveis documentals i arxius. Un 27,59%
correspon a altres
Si ens fixem en allò relatiu el sector d’arxivística, trobem que el 41,38% dels
graduats/des treballen com a Tècnic Superior d’arxiu, seguit de l’ opció Tècnic
Mitjà d’arxiu amb un 34,48% i amb un 13,79% l’opció Altres . El 6,90% pertany
a l’opció d’administratiu i per últim tindriem el càrrec de Secretària de direcció
amb un 3,45%.
Dels professionals enquestats/des que actualment treballen, per a 41,38%
d’ells aquesta és la seva primera feina i per el 27,59% la segona. El 17,24%
correspon a aquells/es que han tingut més de tres feines. Finalment trobariem,
amb el 13,79%, l’opció de tres feines. En aquest punt és important ressaltar
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 62,07% dels graduats/des s’incorporen de
manera immediata al món laboral en qualitat ja de graduats, seguit del 17,24%
de l’opció Altres. Continuariem amb el 13,79% que han trigat de 4 a6 mesos en
trobar feina i, per últim, amb el 6,90% els que han estat d’1 a 3 mesos.
Seguint aquesta mostra, el 58,62% té una antiguitat superior als 2 anys a la
feina actual, seguits amb un 13,79% dels que porten de 0 a 3mesos. Les
opcions 1 a 2 anys i de 6 mesos a 1 any tenen un 10,34%. I per últim l’opció 3 a
6 mesos, amb un 6,90%.
En relació el nombre de vegades que han fet un canvi de feina, els
percentatges més representatius són els que han canviat una vegada, amb un
41,38%, seguit dels que ho han fet més de dues vegades, en un 27,59%.
Després ens troben els que han tingut més de tres feines amb un 17,24% .
Finalment ens trobem amb un 13,79% els que han canviat tres vegades.

Quan ens referim al tipus de contracte que tenen o han tingut, el 20,69%, el
20,69%, el 3,45% i el 3,45% corresponen a les opcions de contractes temporal,
autònoms i per Obra i Servei i Fix discontinu, respectivament. D’altra banda el
51,72% té un contracte indefinit.
En referència el mètode de recerca per trobar feina, l’opció que guanya és la
tramesa directa de CV amb un 37,93%. Segueix amb el 27,59% l’opció Amics,
mentre el 10,34% pertany a Premsa i pel 6,90% tenim les opcions: Pràctiques,
Borsa de treball i Altres. Finalment ens resta l’opció d’Internet amb un 3,45%.
Segons els enquestats, el 75,86% tenen una jornada laboral completa i el
24,14% la té parcial. En aquesta promoció ha disminuït la jornada completa i ha
augmentat la parcial respecte a la promoció anterior.
Dels enquestats/des que han confiat la informació relativa a la seva retribució
salarial, manifesten en un 34,48% dels casos, que guanyen entre 1.000 i 1.500
€ al mes, seguit del 24,14% que estan entre els 1.501 els 2.000 €. L’opció de
fins a 999 € té un 20,69%. Només el 3,45% cobra més de 2.000 €. Finalment,
el 17,24% no ha volgut desvelar la seva retribució salarial.
Els alumnes enquestats diuen que a la seva feina, en llocs iguals al seu, la
Majoria estan titulats, en un 52,17%. En un 34,78% tenim l’opció Minoria.
Finalment tindriem les opcions Tots i Cap amb un 8,70% i 4,35%,
respectivament. Segons la pregunta Coneixes la titulació dels directius? El
55,17% no la coneix, mentre que el 44,83% sí.
Respecte a la importància que es dóna a la titulació, el 84,85% sí que la
considera important. A la pregunta sobre la igualtat d’oportunitats amb els no
titulats, el 75,76% han declarat que no tenen les mateixes oportunitats, el que
es correspon amb el 93,94% que manifesten que és millor estar titulat.
L’opinió que tenen respecte a la formació que l’Escola els ha donat consideren
en un 60% que és Bona. Seguit de l’opció Molt Bona amb un 9,09%. Finalment
ens troben les opcions Regular i Dolenta que en aquesta promoció ha donat el
7% i el 6,06%, respectivament.

Observacions:
Es podria dir que la majoria dels graduats estan satisfets amb la formació que
han rebut de l’Escola i la feina que han trobat. Tot i així, en aquesta promoció
els contractes presenten un nivell superior de temporalitat i les jornades
laborals més parcials, fet que repercuteix en l'import de les retribucions.
S'observa una dismunucó de la contractació al sector públic, alhora que un
increment de les contractacions en el privat.
Segons alguns dels enquestats cladria incrementar les pràctiques en la
formació i introduïr més eines electròniques documentals, recuperació de
fotografies i digitalització. També fer cursos on line de reciclatge.
El 69,70% dels antics alumnes tornarien a estudiar per completar o adquirir
més formació amb l’Escola.

