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INFO-SAL TARRAGONÈS 

No es pot negar que les noves 
tecnologies estan revolucionant el 
món de les relacions, l’economia, els 
serveis... No pot quedar doncs fora 
d’aquesta revolució tecnològica la 
recerca de feina... Fa uns mesos ja 
us vam parlar del vídeocurrículum, i 
ara, aquest trimestre us parlem dels 
QR Code... 

Què és un QR Code? 

Un QR Code és un codi de barres 
de dos dimensions. És a dir,  una 
r e p r e s e n t a c i ó  d ’ i n f o r m a c i ó 
interpretable per una màquina en 
format visual. En lloc de barres i 
nombres (codi de barres tradicional), 
hi ha petits quadres de diverses 
dimensions on hi ha més informació 
guardada que a un codi de barres 
tradicional.  

La informació amagada dins el codi 
pot ser de tipus text, enllaç a pàgina 
web, missatge de mòbil o targeta de 
presentació. 

El QR en el Currículum Web 

Una de les aplicacions més útils del 
codi QR és l’emmagatzematge i 
distribució de la informació del 
videocurrículum o el currículum web. 
La imatge del codi vinculada a un 
contingut multimèdia es pot imprimir 
en el currículum. Si s’escanneja amb 
el telèfon mòbil, la persona 
interessada pot accedir a una pàgina 
del currículum web, a un vídeo o a 
qualsevol altre contingut digital de 
gran valor addicional per a les 
persones reclutadores de personal. 

El codi habilita una excel·lent opció 
de privacitat per si es vol bloquejar 
l’accés al públic general, però pot 
permetre l’accés al currículum web a 
aquelles persones que rebin el codi 
QR.  

Els CV web Mupibook incorporen un 

plug in que genera de forma 
automàtica un codi QR per a cada 
pàgina i permeten una excel·lent 
classificació i distribució de la 
informació. 

També hi ha pàgines que permeten 
modificar  o millorar l’aspecte del codi 
(QR Hacker). Aquesta eina permet 
personal i tzar colors,  introduir 
e lem en ts  g rà f i cs ,  e t c .  Q ue 
contribueixen a que el nostre codi QR 
tingui l’estètica que li volem donar de 
la mateixa manera que al currículum 
li donem una marca personal. 

 

 

 

Avantatges: 

− Versatilitat d’emmagatzematge i 
distribució gràcies al sistema xip; 

− Fiabilitat i menor marge d’error 
respecte als codis de barres 
tradicionals. 

Inconvenients: 

- Els smartphones són necessaris per 
a la lectura dels codis i encara són un 
producte elitista. No tothom hi té 
accés. 

Com generar un codi QR? 

Per generar un Codi QR, s’ha de tenir 
en compte el missatge que es vol 
transmetre.  

A la xarxa hi ha diverses pàgines web 
que permeten generar el Codi QR de 
forma gratuïta. GOQR.ME n'és una 
d'elles i és molt senzilla d'utilitzar.  

Els codis QR s'han popularitzat 
gràcies a les aplicacions per a mòbils 
que els poden llegir. Una aplicació 
per a mòbil que permet llegir codis 
QR  és I-NIGMA. Aquesta aplicació 
està disponible per a terminals 
Iphone, Blackberry, terminals amb 
sistema operatiu Android i terminals 
amb sistema operatiu Windows 
Phone. 

Un cop instal·lada l'aplicació al telèfon 
mòbil s’ha d'iniciar el programa. 
Automàticament s'activarà el visor de 
la càmera del vostre mòbil i s’ha 
d'enquadrar dins el quadre vermell 
del visor el Codi QR. L'aplicació us 
detectarà el Codi QR molt ràpidament 
i automàticament sortirà el navegador 
amb la pàgina web que estava 
amagada dins. 

Per fer difusió del Codi QR, per 
exemple, GOQR.ME permet inserir el 
Codi QR en una pàgina web o baixar-
lo en un fitxer d'imatge. 

Les empreses pioneres que el van 
utilitzar van ser empreses de telefonia 
mòbil per fer màrqueting. En segon 
lloc, les editorials. Cada vegada són 
més les revistes i diaris que inclouen 
aquests elements en la publicitat 
impresa. La publicitat exterior 
(tanques, marquesines, etc.) l’està 
utilitzant de forma creativa i original● 

CODI QR (CODE) VS. CURRICULUMCODI QR (CODE) VS. CURRICULUM  
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Actualment és molt popular la figura del coach perso-
nal o fer coaching, però sabem realment què fa o què 
és? 

La paraula coach és d'origen anglès, significa entrena-
dor i prové del món de l'esport; el coach personal és 
per al seu client, respecte dels seus objectius, com 
l'entrenador per a un esportista res-
pecte de les seves marques a batre.  

El COACHING és bàsicament un pro-
cés d'aprenentatge i de millora condu-
ït de manera interpersonal entre el  
coach i el coachee (o client). El coac-

hing intenta fonamentalment fomentar 
i orientar en el descobriment, la cons-
ciència del que es vol i l'elecció. 

El secret de la tècnica es descobrir 
el potencial ocult del client, que ni aquest coneix, 
per tal de fer-lo aparèixer. 

A l’actualitat és una disciplina o una professió que 
creix amb la crisi. En aquests moments hi ha més de-
manda i es considera més efectiva l’ajuda d’un coach 
per les dificultats en les que ens trobem que fa uns 
anys, en què el coaching era demandat només per a 
alts directius d’empreses. Moltes persones sobrequali-
ficades, no troben feina després d’anys d’estudi, fins i 
tot després d’anys d’experiència, i això provoca des-
encís, depressió, aïllament, manca d’objectius i de 
motivació. En aquest cas un coach és un gran suport, 
ja que és un mitjà per a què les persones s'empoderin 

eficaçment i descobreixin les seves pròpies respostes. 
Un coach motiva i dóna suport a la persona en el seu 
camí cap a l’objectiu concret,  a mesura que es van 
realitzant eleccions que ajuden a redefinir la situació. 

Algunes de les habilitats que ha de tenir un coach són: 
l’escolta activa (d’allò que l’altra persona diu i no diu), 
la capacitat de fer les preguntes poderoses que porten 
a la persona a l’autoconsciència i l’exploració, la capa-
citat d’ajudar a definir objectius i accions concretes, i 
paciència durant tot el procés, ja que cada persona té 
el seu ritme. 

Així doncs, un coaching eficaç permet resoldre proble-
mes o assolir objectius. El coaching entén a la perso-
na com a portadora de recursos que li garanteixen la 
plenitud i la felicitat. Només n’ha de prendre conscièn-
cia i assumir la responsabilitat de desenvolupar-los● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

COACH PERSONAL 
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NOU PROGRAMA D’OCUPACIÓ 
PER A  PERSONES ATURADES 

DE LLARGA DURADA  
AL CONSELL COMARCAL DEL 

TARRAGONÈS 
 
L’ens supramunicipal posa en marxa 
un nou programa de formació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
adreçat a persones aturades de llar-
ga durada que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació /o el sub-
sidi. 

Aquest programa està cofinançat pel 
SOC i pel Fons Social Europeu. 
 
La formació s’impartirà a municipis 
de la comarca del Tarragonès durant 
el 2013 per tal de formar les perso-
nes aturades i promoure la recerca 
de feina i la seva inserció.  
Les formacions programades cons-
ten de: 

Operacions bàsiques de  
manteniment d’edificis. 

En què la finalitat del curs és apren-
dre a emprar les diferents tecnolo-
gies en el manteniment d'edificis i 
equipaments urbans a fi d'aconse-

guir les competències idònies prò-
pies d’un mantenidor/a polivalent. 
 
Cuidador de persones discapacita-

des i de persones grans.. 
L'objectiu del qual és capacitar les 
persones cuidadores no professio-
nals perquè tinguin cura de les per-
sones dependents i de si mateixos 
facilitant-los coneixements i eines 
per poder dur a terme aquesta feina. 
 
La selecció de les persones partici-
pants a aquesta formació es realitza 
mitjançant les oficines del SOC de la 
comarca● 

Existeix la International Coach Federation (ICF - Fede-
ración Internacional de Coaching). Podeu trobar més 
informació al web de l’associació espanyola:  

http://www.coachfederation.org/espanol/ 

Però també hi ha universitats que realitzen estudis en 
aquest àmbit, com per exemple: 

− Universitat de Vic: Postgrau en Coaching. Eines, Es-
tratègies i Actituds per a la seva Pràctica Professional 
(www.uvic.cat) 

− UAB: Màster en Coaching Sistèmic (www.uab.es). 
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El Sal-Jove de Cambrils és una 
altra de les entitats que formen 
part de la Xarxa d’Inserció de la 
Província de Tarragona, que us 
presentem a l’Info-SAL. 
 

El Servei d´Assessorament Laboral 
per a joves (SAL-Jove) emmarcat 
en l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Cambrils, és un 
servei d’informació, orientació i 
assessorament laboral i 
professional que va dirigit a joves 
de 16 a 35 anys que estiguin 
estudiant, buscant la  primera feina, 
treballant, que vulguin millorar 
professionalment... 

SERVEIS QUE OFEREIX: 

Assessorament laboral jurídic: 
càlcul de la quitança, accés a 
convenis col·lectius, informació 
sobre conceptes de la nòmina, 
dubtes sobre el contracte de treball, 
renovacions de contractes, 
d’acomiadaments, de drets laborals 
en el centre de treball, etc. 

Club de Feina-Jove: (Sense cita 
prèvia). Com a la resta d’entitats de 
la Xarxa d’Inserció, es poden 
consultar les ofertes de treball que 

es recopilen setmanalment d’altres 
entitats, diaris, revistes, borses de 
treball, ofertes del SOC i portals 
d´ocupació; totes elles d’àmbit 
provincial.  

Recerca de feina: s’ajuda a 
facilitar l’accés als recursos 
laborals (on buscar feina) i a 
conèixer les tècniques de recerca 
de feina (com confeccionar el 
currículum, com fer una carta de 
presentació o com apuntar-se a un 
portal d’ocupació on-line, per 
exemple).  

Inscripció o actualització del 
currículum a la BTM (Borsa de 
Treball Municipal de Cambrils).  

Orientació en temes de formació 
Informació referent als estudis i/o 
itineraris de la formació reglada, 
formació ocupacional (destinada a 
persones aturades) o la formació 
contínua (dirigida a persones 
treballadores). 

Realització de tallers dirigits a la 
recerca de feina activa:   

- Com fer el currículum. 

- Com millorar el currículum. 

- Com i on es pot buscar feina. 

- Estudiar i treballar a l’estranger. 

- Com afrontar una entrevista de 
feina. 

INFOSAL: Publicació quadrimestral 
dirigida al jovent cambrilenc, un 
recurs laboral, on es pot trobar 
informació laboral, notícies, secció 
de preguntes i respostes on donar 
l’opinió sobre qualsevol temàtica o 
problemàtica laboral, fer preguntes 
o compartir dubtes sobre el treball 
en general... Les propostes es 
poden fera través del correu 
electrònic (saljove@cambrils.org) o 
dirigint-vos personalment al SAL. 

Orientació laboral general: 
Consultes relacionada amb el món 
del treball i/o professional. 

HORARI: Cal demanar cita prèvia 
per a tots els serveis, a excepció de 
la consulta d’ofertes laborals o 
formatives. 

ADREÇA: Dept. de Joventut (SAL-
Jove) Av. Horta de Santa Maria, 
núm. 14, baixos, Cambrils.  

Tel. 977 794 217  

A/e: saljove@cambrils.cat● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES DE SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  sal@tarragones.org (treball i formació laboral)               
www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS: SAL JOVE DE CAMBRILS 
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