COM ÉS LA FEINA QUE
VULL? QUÈ DEMANO?

A

CTIVITAT 3. INVESTIGANT...

QUÈ VULL, QUÈ M’AGRADA?

La Júlia, la Zoe, el Roger i la Martina tenen aficions que poden convertir-se en
una feina. I tu? A continuació llegeix les històries dels 4 joves. Després intenta
redactar el teu propi cas i identifica quines aficions tens que es puguin
convertir en una feina. Quines ocupacions són?
A la Júlia des de molt petita que li encanten tot tipus de vehicles. El seu pare sempre diu que va aprendre
gairebé abans a anar en bicicleta que a caminar. Primer va començar amb els tricicles, les bicicletes, i
després ja van venir les motos i els cotxes. Li encanta conduir i li agrada saber tot allò que té a veure amb
els motors i el seu funcionament. Compra tot tipus de revistes relacionades amb el tema i sempre que pot
arregla la seva moto i la dels seus amics, canvia les peces d’una per les d’unes altres i sempre està pensant
en noves idees per a què les motos i els cotxes dels seus amics i la seva família corrin més, facin menys
soroll, frenin millor, ...

La Júlia va dubtar entre treballar com a mecànica o conductora de taxis o autobusos. Finalment es
va decidir com a MECÀNICA i treballa en un taller. Disfruta molt amb la feina, i per això diu que
treballar d’allò que t’agrada és molt més satisfactori.
La Zoe és una noia molt sociable, té molta facilitat per relacionar-se amb els altres, té molts amics i li agrada
molt estar amb gent. Segueix de molt a prop totes les tendències en qüestió de moda, li encanta la roba i
sempre vesteix a la última. En el seu temps lliure li agrada fullejar revistes de moda i passejar-se per les
botigues de roba i complements del centre de la ciutat. Li agrada molt arreglar-se, vestir bé i fer-se pentinats
nous sempre que pot. Moltes vegades li talla el cabell al seu cosí i a la seva germana ja que sempre li diuen
que, a part de tenir bon gust, hi té molta gràcia, sempre els hi encerta els pentinats que els queden millor.

A la Zoe li passaria el temps volant si pogués treballar com a DEPENDENTA en una botiga de
roba, sabates o complements o bé en una perruqueria, com a AJUDANTA DE PERRUQUERIA,
PERRUQUERA O ESTILISTA.
A en Roger li encanta la música, coneix tots els grups i totes les tendències del moment. Tant és així que ja
fa un parell d’anys que va crear el seu propi grup de música. En Dani toca el baix i canta alguns dels temes
que ell mateix i en Guim, el bateria, composen. Assagen dos dies per setmana i ja han fet algun concert al
centre cívic del barri i a l’institut on estudia 4rt d’ESO. Als dos concerts ell mateix es va encarregar de
coordinar tots els aspectes tècnics, connectant tots els aparells, els amplificadors etc. per a que tot sonés a
la perfecció. I sempre que s’espatlla alguna aparell o instrument ell mateix els revisa i repara.

D’en Roger sabem que des de fa un any treballa de DEPENDENT en una botiga de venta,
reparació i lloguer d’instruments i aparells d’àudio.
La Martina té dos germans bastant més petits que ella i sovint se’n fa càrrec, li agrada i gaudeix amb ells.
Sempre que vénen més nens a casa o que es troben al parc, organitza jocs i activitats per a què s’ho passin
bé i, així, ella també es diverteix. Juga a l’equip de bàsquet del barri i els dissabtes al matí tenen partit. Ja fa
molts anys que hi juga i d’aquí a un parell d’anys li agradaria poder entrenar també els equips dels més petits
perquè se li dóna molt bé l’esport i també organitzar activitats en grup. A més a més li encanta la muntanya i
fer excursions els caps de setmana que no té partit.

La Martina s’ho passaria molt bé treballant de DINAMITZADORA DE SERVEIS
EXTRAESCOLARS o de MONITORA AMBIENTAL, per exemple.
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Mira de redactar el teu cas seguint els exemples anteriors. T’anirà bé pensar en aquelles
coses que t’agrada fer, els teus hobbies, aficions... Després, pensa si es podrien convertir
en una feina. Quina/es serien? Si t’és necessari investiga quines ocupacions tenen a veure
amb les teves aficions. Ànims!
EL MEU CAS:

PODRIA TREBALLAR DE:
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