LES OCUPACIONS EN LES QUE VULL
I CREC QUE PUC TREBALLAR SÓN…

R

ECURSOS.

OCUPACIONS

Per trobar informació de les ocupacions que estàs investigant pots accedir a un munt de recursos. A continuació te n’oferim alguns que et poden
anar bé. Hi trobaràs informació de moltes ocupacions però per ampliar-la pots buscar també a webs relacionades amb la feina que investigues.
Per exemple als Gremis, a Associacions professionals, als Col·legis professionals, etc.
Per tant, busca els recursos que necessitis per a ampliar la informació (si et cal) i, com sempre, registra’ls a la teva base de dades.

BARCELONA ACTIVA. PORTA 22

1

http://w27.bcn.cat/porta22/cat//sectors/sectors.do

Per cada sector econòmic hi ha les fitxes de
les ocupacions amb informació detallada de
cadascuna. També vídeos d’algunes
ocupacions i enllaços d’interès.

L’APRENENT. TV3
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http://www.tv3.cat/laprenent

Vídeos del programa en què s’expliquen
diferents ocupacions. El conductor del
programa fa d'aprenent durant tres dies i
ensenya com són aquestes feines.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
Conèixer les feines
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http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_fein
es.html

Fitxes informatives sobre ocupacions detallant
la descripció de tasques i responsabilitats,
formació més adequada, convenis, estudis
realitzats, recomanacions, etc.
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Administració
Recepció - informació
Tècnic/a de compres
Tècnic/a instal·lador/a i de manteniment d'energia solar fotovoltaica
Operari/a del sector farmacèutic
Gestió de magatzem
Help desk

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT . Dept. de Promoció
Econòmica
Mapes de set ocupacions.
Inclou el mapa de la ocupació, informació
addicional i tendència. El contingut que
s’ofereix es pot actualitzar i/o complementar.
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AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. Impulsa
Empleo
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http://empleo.gijon.es/page/851-situate
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/elig
Fitxes i vídeos amb informació de diferents
eProfesion/?ticket=nocas
ocupacions
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Vídeos de diferents ocupacions. S’explica en
què consisteix la feina, què es demana, etc.

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

SERVICIO DE EMPLEO VASCO.
Lanbide
http://www.lanbide.net/plsql/tp_menu_pestanias?idioma=C&selecPor=S

Fitxes amb informació de diferents
ocupacions. Tasques i altra informació
d’interès.

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.php

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. Educastur

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/hola_tv/index.php

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. Educastur

Fixes d’ocupacions. Descripció, tasques i altra
informació d’interès.

Vídeos de diferents ocupacions. S’explica en
què consisteix la feina, què es demana, etc.

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.85b5ffcd84f096adb45f0ca9b0c0e1a0/?vgnexto INSTITUT CATALÀ DE
id=bacd204605245110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bacd204605245110VgnVCM100 QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
Catàleg de Qualificacions Professionals.
0000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do

Per conèixer més a fons la feina i les competències
requerides per treballar-hi. Què ha de fer i què ha
de saber i saber fer.

DEPARTAMENT D’EMPRESA I
OCUPACIÓ
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?
vgnextoid=2bcb70630d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2bcb70630d9af110VgnVC Certificats de Professionalitat de les ocupacions.
Per conèixer més a fons què fa el/la professional
M1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
que treballa en aquesta feina, com ho fa, quins
coneixements ha de tenir.

