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INFO-SAL TARRAGONÈS 

L’accés a les noves tecnologies és 
cada vegada més habitual i útil per 
tal de cercar informació i contactes  
per a la recerca de feina.  

Les empreses creen les seves 
pròpies webs per fer-se publicitat, 
recaptar clients o usuaris i a la 
vegada, treballadors/es mitjançant 
l’activació de borses de treball 
digitals pròpies (Port Aventura, 
Adecco, Carrefour, etc). Per tant, és 
clar que la utilització d’internet per 
tal de cercar feina és molt útil.  

D’altra banda, existeixen diferents 
xarxes soc ia ls que donen 
oportunitats per conèixer gent i 
trobar feina i altres avantatges, però 
que si se’n fa un mal ús pot tenir 
conseqüències negatives no menys 
importants (la pèrdua de privacitat, 
la pèrdua de diners, idees 
preconcebudes que es poden fer 
sobre la nostra persona sense 
conèixer-nos directament...). 

Per tant es tracta de ser conscients 
que un comportament imprudent o 
simplement innocent pot donar lloc 
a certes situacions compromeses. 

El coneixement de les xarxes 
socials i el seu ús va en funció del 
nivell d’usuari, no tant amb la 
situació econòmica, familiar o 
cultural, tot i que sí que hi influeix. 
E l s  u s u a r i s  a m b  m e n y s 
coneixements informàtics tenen por 
a accedir-hi, però una vegada 
comencen a navegar són els més 
imprudents, ja que creuen que tot 
és anònim i passen a confiar al 
màxim sense saber que estan 
deixant per escrit o plasmada en 
imatges informació que es pot 
constatar i que perdura en el temps, 
la qual cosa implica efectes majors 
que qualsevol comentari verbal en 
un moment puntual i contextualitzat.  

Si bé es diu que el perfil virtual 

forma part de l’àmbit privat, les 
estadístiques ens demostren que 
els comentaris i les fotografies que 
hi apareixen tenen repercussions a 
d i f e ren ts  n i ve l l s ,  sob re to t 
professional. Moltes empreses les 
utilitzen per tenir una idea prèvia 
dels candidats a les seves ofertes. 

Totes les xarxes socials tenen 
mitjans per protegir la privacitat dels 
seus usuaris però  molta gent no 
activa aquesta eina, i tot i que 
l’activi no n’obté una privacitat 
completa. Cal ser conscient que pel 
sol fet de participar en una xarxa 
social es pot revelar informació 
personal que pot ser utilitzada en 
contra nostra, ja no tan sols en les 
nostres relacions d’amistat o 
familiars, sinó que la informació que 
se’n desprèn pot provocar la 
pèrdua d’un lloc de treball o pot 
generar dificultats per  trobar-ne.  

Donar determinada informació a 
més pot fer que es dupliquin 
identitats a canvi de diners, que els 
menors estiguin desprotegits 
davant certs adults que se’n poden 
aprofitar, que es facin usos poc 
ètics d’imatges que s’hi troben,  es 
pot ser víctima de robatoris al 
domicili per haver dit en la xarxa 
social que es va de vacances en un 
període determinat, es poden rebre 
spams que eliminin la informació 
del PC, així com podem ser 
víctimes de sabotatges informàtics i 
un llarg etcètera amb el que no 
pretenem “demonitzar” l’ús de les 
xarxes socials però si donar un toc 
d’alerta per tal que se’n faci un ús 
conscient i coherent d’acord amb 
les conseqüències que volem que 
se’n desprenguin o no.  

Les xarxes, cada vegada més 
populars entre els joves, s’utilitzen 
p e r  c o m p a r t i r  c o m e n t a r i s 
obertament amb cada vegada més 

gent i s’intercanvien fotos, vídeos, 
felicitacions d’aniversaris, etc. 
Aquesta ampliació dels contactes 
agregats fa que es disposi de grans 
quantitats de dades, sobre números 
de telèfon, adreces, el que agrada 
a la gent i el que no, etc. i és 
utilitzat per determinades empreses 
com una font potencial de publicitat 
i d’elaboració d’estudis de mercat. 

La llei que regula la privacitat en 
aquest tipus de mitjans no és de 
fàcil aplicació, sobretot quan les 
companyies no són estatals (com 
és el cas de facebook, twitter, etc.). 
Per això s’estudia la forma de 
regularitzar el tema de la privacitat 
a internet per tal de protegir els 
usuaris que per desconeixement en 
fan un ús imprudent, però les 

xarxes socials són canviants i 
dificulten el procés.  

Són els pros i els contres de les 
xarxes socials: així com un usuari 
pot aconseguir molta popularitat, 
pot ser motiu de burles i 
manipulacions per part d’altres 
usuaris de la xarxa; i pel que fa a 
empreses, de la mateixa manera 
que poden aconseguir un gran 
rendiment i elevar-ne la reputació, 
també poden tirar-la per terra. 

En el proper butlletí continuarem 
aprofundint en aquest tema i 
donant-vos alguns consells per fer 
que aquesta eina sigui segura● 

PROTECCIÓ DE DADES A LES XARXES SOCIALS (I)PROTECCIÓ DE DADES A LES XARXES SOCIALS (I)  
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CESDA, el Centre d’Estudis Superiors d’Aviació, és el 
primer centre el tot l’Estat Espanyol que durant el curs 
2010-2011 impartirà el Grau de Pilot Comercial i 
Operacions Aèries reconegut pel Ministeri 
d’Educació. 
El que fins ara era una titulació pròpia, reconeguda per 
la Direcció General d’Aviació Civil 
(dependent del Ministeri de Fo-
ment), a partir del pròxim curs 
estarà reconeguda pel Ministeri 
d’Educació i per tant es conver-
teix en una titulació oficial univer-
sitària. 
La creació d’aquest Grau equiparà els estudis de pilot 
als de qualsevol altra titulació oficial. Permet l’accés a 
la funció pública i a determinades activitats professio-
nals vinculades al sector del transport aeri. 
Els perfils professionals del Grau són múltiples, hi ha 
sortides laborals en tres àmbits laborals diferenciats: 
Operacions de Vol: Realitzar les activitats pròpies d’un 
Pilot de Transport de Línia Aèria. 
Responsable de Gestió d’Operacions Aèries: el Grau  
junt amb l’experiència i les llicències necessàries per-

met realitzar qualsevol dels següents càrrecs: Respon-
sable Àrea d’Operacions, Responsable de Qualitat, 
Responsable d’Operacions de Vol i de Terra, Respon-
sable d’Instrucció de Tripulacions. 
Docència i Investigació: permet l’accés a estudis de 
Màster, i aquests porten al Doctorat, necessari per 

l’acreditació com a professor univer-
sitari i investigador. Capacita per 
poder realitzar tasques docents en 
l’àmbit de la formació específica de 
pilots en FTO’s, centre de formació 
de Tècnics de Manteniment 
d’Aeronaus, centres de formació 

professional i altres. 
A CESDA també es realitzen altres estudis universita-
ris com el Graduat Superior en Aviació Comercial, Pilot 
de Transport de Línia Aèria i el Graduat Superior en 
Gestió d’Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèri-
es● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  PILOT COMERCIAL 
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CESDA: 
Carretera del Aeroport s/n 
Apartat de Correus 481, Reus (Tarragona) 43206 
Teléfono: 977 300 027 
Fax: 977 300 028 

 

 
I C O D E ( I n s t i t u t  C o m a r c a l 
d’Ocupació i Desenvolupament Eco-
nòmic), ens dependent del Consell 
Comarcal del Tarragonès, durant 
els últims tres anys ha impulsat un 
servei laboral per a usuaris/es de la 
comarca del Tarragonès (a excep-
ció de Tarragona) i empreses de la 
zona.  

El servei engloba atenció directa a  
usuaris en recerca d’ocupació i 
d’altres que pretenen millorar la se-
va feina actual. Es proporciona in-
formació i orientació laboral, as-
sessorament, acompanyament i 

seguiment en la recerca de feina, 
Club de la Feina i borsa de treball 
entre d’altres.  

Quant a empreses es realitza pros-
pecció, intermediació i gestió de 
processos de selecció. 

Actualment, existeixen 5 seus a la 
nostra comarca: 

ASOLIT (Assessorament i Servei 
d’Orientació Laboral i Inserció del 
Tarragonès), ubicat a Tarragona, a 
la seu del Consell Comarcal del Tar-
ragonès. C. Les Coques 3. Tel. 
977244500. 

OTC (Oficina de Treball de Crei-
xell). Ubicada a l’Av. de la Medite-

rrània, 20, Creixell. Tel. 977800741. 

OLT (Oficina Local Treball), situa-
da a Pl. Era del Castell, 5, El Morell. 
Tel. 977840617. 

Oficina de Constantí, C. Major, 27, 
Constantí. Tel. 977520521. 

Oficina d’Ocupació d’Altafulla. C. 
Marqués de Tamarit, 16 baixos, 
Altafulla. Tel. 977651988● 
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La Jove Cambra de Tarragona 
forma part d’un moviment 
associatiu sense ànim de lucre de 
caràcter internacional de joves 
emprenedors (Junior Chamber 
International). Fa 39 anys que 
existeix a Tarragona amb 
l’objectiu de contribuir al progrés 
de la comunitat proporcionant als 
j o v e s  l ’ o p o r t u n i t a t  d e 
desenvolupar les seves capacitats 
de lideratge, esperit cívic i 
empresarial, necessàries per 
assolir canvis positius.  
P e r  a c o n s e g u i r  a q u e s t 
desenvolupament es realitzen 
diverses activitats en diferents 
camps amb la intenció de formar-
se contínuament. 
Les Joves Cambres són actives 
dintre de quatre àrees:        
 
Àrea de l’individu: es poden fer 
programes de formació per  
desenvolupar habilitats personals. 
 
Àrea de la comunitat: programes 
enfocats a la intervenció en la 
comunitat.            

Àrea internacional: oportunitat 
de relacionar-se amb membres 
d’altres països, contribuir a 
l’enriquiment personal i a la 
cooperació.            
 
Àrea d’Oportunitats 
Professionals: àrea on es poden 
conèixer persones amb inquietuds 
similars a les nostres i on poder 
d e s e n v o l u p a r  l ’ e s p e r i t 
e m p r e n e d o r  e n  e l  m ó n 
professional. 

 
. 
La Jove Cambra aposta pel 
principi de l’aprenentatge pràctic i 
els programes que s’organitzen 
constitueixen la realitat operativa 
de l’entitat. Mitjançant aquests 
programes es fa la formació dels 
membres mitjançant accions 

positives per a la comunitat. 
Són activitats que es fan, i que 
sorgeixen de les iniciatives 
individuals o col·lectives dels 
JÚNIORS (nom genèric dels 
membres de la Jove Cambra). 
Abans de realitzar-les es valora la 
viabilitat i la incidència positiva 
sobre el nostre entorn. 
Els organitzadors/es planifiquen, 
desenvolupen i redefineixen els 
programes formatius de manera 
que repercuteixen positivament en 
l a  f o r m a c i ó  i n d i v i d u a l . 
Agenda: El proper 9 d’octubre es 
realitza un esdeveniment de la 
Jove Cambra a Tarragona, el 
Tarragona Emprèn. 
I properament oferirà un servei 
del que ja us informarem a l’OJ 
Tarragonès (Pça. Imperial 
Tàrraco –antiga facultat lletres-). 
Per a més informació: http://
www.jci.cat , http://www.jci.cc i 
http://www.jcitarragona.org 
També es pot contactar a través 
d e l  c o r r e u  e l e c t r ò n i c 
info@jcitarragona.org● 
 

HORARI D’ATENCIÓ AL SETEMBRE!!! 

TELECENTRE I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 14H 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 

DEMANAR HORA PER MAIL  

AMB EL MOTIU DE LA CONSULTA A 
sal@tarragones.org 

 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS: LA JOVE CAMBRA  
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


