
                                CTIVITATS. ALTRES

ACTIVITATS PROPOSADES

A 

1 

QUINES OPORTUNITATS 

TINC? QUÈ M’OFEREIX EL 

MERCAT DE TREBALL? 

 

1 

NOM ACTIVITAT: Anàlisi d’ofertes de feina. 
FINALITAT: Aprofundir o ampliar el coneixement de l’ocupació/ns que s’està/n 
investigant. 
DESENVOLUPAMENT: 
Pots obtenir informació de les ocupacions o llocs de feina que investigues analitzant 
ofertes de treball. Et proposem que entris a diferents portals de recerca de feina 
(per exemple, Infojobs. A la fitxa de recursos de recerca de feina en trobaràs 
més) i que busquis ofertes de les ocupacions i llocs de feina que investigues.  

� Intenta trobar 4 o 5 ofertes (com més en trobis millor).
� Llegeix-les amb atenció fixant-te en la informació que et donen.
� Intenta identificar si en la majoria de les ofertes la informació és més o menys
coincident: les funcions del lloc de feina, els coneixements, les capacitats, habilitats, 
etc. que demanen, la formació i experiència sol·licitada, les condicions laborals que 
ofereixen, etc. 
� Fes una llista de tota la informació que et sembli rellevant (perquè dóna una
imatge clara de la ocupació o lloc de feina). 
� Un cop ho tinguis, ja pots incloure aquesta informació al mapa de la ocupació que
estàs elaborant. 

2 

NOM ACTIVITAT: Visita a una empresa/Observació d’un/a professional en el lloc 
de feina. 
FINALITAT: Obtenir informació de l’ocupació/ns a través de l’observació directa.  
DESENVOLUPAMENT:  
Observar com és un dia de feina d’algú que treballa en la ocupació que investigues 
et pot donar molta informació. Es tracta doncs, que contactis amb una empresa i/o 
treballador/a i que demanis poder passar una jornada laboral (o unes hores) 
observant-lo mentre fa la seva feina. En la mesura en què sigui possible pots anar-
li fent preguntes i comentant com és el seu dia a dia al lloc de treball. Intenta 
contactar amb professionals o empreses que ja coneguis, o que et pugui 
recomanar algú (et serà més fàcil accedir-hi!).  

� Contacta amb l’empresa i/o treballador/a i pacta un dia per fer la visita.
� Emporta’t paper i llapis i, mentre el/la segueixes i observes, vés prenent nota de
les tasques que realitza, com s’organitza, amb quins/es altres treballadors/es es 
relaciona, etc.  
� Simultàniament, vés fent una llista de totes les coses que li vulguis preguntar,
dels dubtes que et sorgeixin, d’allò que t’ha cridat l’atenció, etc. Quan tingui un 
moment comenta-ho amb ell/a i pren nota de tot el que et vagi explicant. També 
pots portar preguntes preparades prèviament.  
� Un cop feta la visita, ordena i selecciona la informació que has recollit  i inclou-la
al mapa de la ocupació que estàs elaborant. 

Com dèiem abans, hi ha moltes maneres d’aconseguir informació de les ocupacions o 
llocs de feina. Si necessites continuar investigant per ampliar i/o confirmar la informació 
que tens, a continuació et proposem algunes opcions més que et poden anar bé.   
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NOM ACTIVITAT: Anàlisi de certificats de professionalitat i convenis col·lectius 
FINALITAT: Aprofundir o ampliar el coneixement de l’ocupació/ns que s’està/n 
investigant. 
DESENVOLUPAMENT: 
Algunes ocupacions vénen definides a través dels certificats de professionalitat. En 
aquest document s’explica detalladament en què consisteix l’ocupació: entre altres 
coses, se’n detallen les funcions i tasques, la competència general del lloc de treball 
i les competències que s’han de posar en joc per realitzar la feina.  

Si l’ocupació que investigues té certificat de professionalitat consulta’l per ampliar i/o 
confirmar la informació que has trobat fins al moment. Pots trobar-los a: 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b
0c0e1a0/?vgnextoid=2bcb70630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextch
annel=2bcb70630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default) 

D’altra banda als convenis col·lectius es recullen, entre altres coses,  les condicions 
laborals de les ocupacions. Si vols confirmar la informació que has trobat fins ara 
referent a condicions laborals pots consultar els convenis a:  

(http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0
c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default) 

Com sempre, inclou la informació que consideris al mapa de la ocupació que estàs 
elaborant. 
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NOM ACTIVITAT: Entrevista a un/a Responsable de RRHH 
FINALITAT: Confirmar la informació obtinguda de la/es ocupació/ns o llocs de feina. 
DESENVOLUPAMENT:  
Els/les responsables de RRHH són experts/es en selecció de personal, coneixen a 
fons els requisits dels diferents llocs de treball de les seves empreses i saben molt 
bé què que busquen i què valoren en un/a bon/a candidat/a. Intenta entrevistar-te 
amb responsables de RRHH que coneguin les ocupacions i llocs de feina que has 
investigat i confirma la informació obtinguda fins al moment:  

� Quan tinguis el/s mapa/es de la/les ocupació/ns acabat dóna’l al/a la responsable
de RRHH per a què li doni una ullada. 
� Demana-li un feedback:
- Està d’acord amb la informació? Hi ha algun aspecte que no s’ajusti a la realitat? 

Falta alguna informació important? Dóna una imatge clara de la ocupació o lloc 
de feina? Etc. 

� Revisa i modifica el mapa amb les indicacions i observacions que t’ha fet el/la
professional. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=2bcb70630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2bcb70630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

