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SAL TARRAGONÈS 

DONCS SOM-HI!!!! 
BUSCAR UN LLOC DE 
TREBALL COMPORTA 
REALMENT UNA 
VERITABLE FEINA PEL 
QUE FA A PLANIFICACIÓ, 
ORGANITZACIÓ, 
RECERCA DE LES 
OFERTES... TOT PER 
CLOURE AMB UN 
PROCÉS DE SELECCIÓ 
EXITÓS.  

 

AQUESTA TASCA NO 
ÉS FÀCIL PER AIXÒ HEM 
D’ESTAR PREPARATS 
PER SABER COM 
ACTUAR EN CADA 
MOMENT I ACONSEGUIR 
LA FEINA DESITJADA. 
El primer que has de fer és 
saber de què vols treballar, és 
a dir quina feina busques. No 
tothom pot realitzar qualsevol 
feina. 

S’ha de tenir clar quin és el teu 
objectiu laboral, quines són les 
teves motivacions i sobretot 
les teves competències 
personals i professionals. 

Has de tenir clara la 
d isponib i l i ta t  horàr ia  i 
geogràfica en la que vols 
treballar i la immediatesa en la 
que et pots incorporar a la 
nova feina. 

A partir d’aquí, ja pots definir 
una estratègia per aconseguir 
el teu objectiu laboral i 
començar el procés: 

 

 

 

Per què busques feina? 
T’ajudarà saber-ho, perquè 

podràs fer una anàlisi de les 
teves motivacions i definir el 
teu objectiu professional. 

Quin tipus de treball 
cerques? 
L’opció professional ve 
determinada per la nostra 
formació, experiència, les 
n o s t r e s  a c t i t u d s ,  e l 
compor tament ,  a lgunes 

condicions laborals, etc. 

Què pots oferir? 
Habilitats, trets personals, 
competències, experiència, 
formació…  

On pots dirigir-te? 
SOC, ETT’s, Internet, xarxa de 
contactes, etc. Fins i tot anar 
directament a l’empresa en 
què estàs interessat, i 
presentar una candidatura 
espontània encara que no 
ofereixin cap lloc de treball en 
l’actualitat.  

 

 

I ara què? 
Cerca les ofertes que 
t’interessin i per a les que 
estiguis qualificat, analitza les 
oportunitats del mercat laboral 
i adequa el teu perfil a la 
professió que has elegit. Quan 
trobis una oferta de treball 
interessant per a tu, compara-
la amb la competència, 
informa’t sobre aquesta 
empresa per tenir una millor 

entrevista. 

 

Aquests aspectes tenen 
l’objectiu d’ajudar-te a analitzar 
el teu perfil personal i 
professional i a conèixer les 
necessitats del teu entorn 
laboral per tal de preparar la 
teva estratègia de recerca 
d’ocupació. 
 
Així veuràs quin tipus 
d’ocupacions hi ha a la teva 
zona, coneixeràs els llocs on hi 
pot haver demanda d’ocupació i 
quines  passes has de donar 
per aconseguir treball. 
  
Tots aquests elements tenen 
l’objectiu d’ajudar-te a conèixer 
on està l’ocupació i organitzar 
l’estratègia a utilitzar en cada 
cas, amb el suport de les eines 
de recerca de feina. 
 
Una vegada, ja preparats 
estudiarem el procés de 
selecció i les seves parts. 

 

 

 

assessora’t 

BUSQUES FEINA???BUSQUES FEINA???BUSQUES FEINA???   

       Vacant              Definició del lloc de treball                 Anunci                     Reclutament                 

   Preselecció de Curriculums            Proves          Entrevista          Contractació i incorporació.  
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 IV Jornades d’Orientació 
Professional organitzades per 
la Universitat Rovira i Virgili. 

Durant els propers mesos de 
febrer, març i abril del 2008 
s’ha programat realitzar un 
seguit de 8 edicions de 15 
hores lectives de formació 
sobre Orientació laboral.  

Aquestes jornades van 
adreçades a alumnes d’últims 
cursos dels seus estudis amb 
intenció d’incorporar-se al 
mercat de treball. 

L’objectiu d’aquestes sessions 
és adquirir eines de recerca de 
feina, saber definir un projecte 
personal i professional i tenir 
coneixements de la relació 
laboral. 

La inscripció es oberta des del 

dia 12 de desembre. Els 
requisits són: haver aprovat el 
50% dels crèdits de la carrera i 
no haver participat en altres 
edicions de les jornades.   

Els participants que compleixin 
amb l’assistència requerida 
obtindran crèdits de lliure 
elecció. 

Per a més informació entra a 
www.urv.es. 

Diccionari de les ocupacions:                                                 

Educadors en el lleure Infantil i juvenil.                                                               

 
Hi ha diferents categories 
d’educadors/es en el lleure:                                                                                    

• Directors d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

• Monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

Actualment per desenvolupar aquestes tasques s’exigeix cada vegada més disposar del títol cor-
responent en el cas dels monitors, i és imprescindibles en el cas dels responsables d’activitats 
(Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys. DOGC núm. 3902 d'11.06.2003).  

Per matricular-se al curs de Monitors cal tenir com a mínim divuit anys i tenir una experiència 
mínima o estar en actiu en alguna entitat d’educació en el lleure. També es pot substituir per un 
curs introductori. Aquests curs consta de 100 hores teorico-pràctiques i 150 hores de pràctiques i 
25 de treball personal. 

Pel que fa al curs de Directors, en canvi, s’ha d’estar diplomat com a Monitor, o tenir més de vint-
i-tres anys abans d’iniciar el curs, acreditar una experiència suficient en l’educació en el lleure i 
tenir el títol de Batxillerat Superior o Formació Professional de segon Grau o equivalent, o bé 
disposar del títol de Diplomat en Professorat d’EGB o en Pedagogia o Ciències de l’Educació i 
acreditar estar en actiu en una entitat d’educació en el lleure o experiència suficient en l’educació 
en el lleure. El curs té una durada mínima de 370 hores de les quals 170 hores són teòrico- pràc-
tiques, 175 hores de pràctiques i 25 hores de treball personal. 

En ambdós casos, algunes universitats reconeixen els cursos com a crèdits de lliure elecció. 

Una vegada es compta amb el diploma de monitor/a ja s’autoritza a exercir aquesta funció en 
colònies, campaments, rutes, camps de treball, esports, jocs, activitats d’aventura, etc. 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

CONVENI: Conveni col·lectiu de treball del sector del lleure 
educatiu i sociocultural. http://www20.gencat.cat/docs/
Joventut/Documents/Arxiu/conveni.pdf 

ESCOLES AUTORITZADES: Es poden consultar a la web 
www.gencat.cat/joventut (educació en el lleure/formació/
escoles d’educadors en el lleure). 
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EL TARRAGONÈS COMPTA AMB UN SERVEI GRATUÏT 

D’ASSESSORAMENT LABORAL PER A JOVES 
El Consell Comarcal del Tarragonès en conveni amb Acció Jove, de CCOO, disposa d’un Servei 
d’Assessorament Laboral adreçat als joves de la comarca. Aquest servei s’ofereix per tercer any 
consecutiu a l’Oficina dels Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès, que es 
troba al carrer Les Coques, 3 de Tarragona. 

A través de la figura d’un agent sociolaboral s’ofereixen els següents serveis: 

• Borsa de Treball  en el lleure (directors i monitors en el lleure, tècnics esportius, socorristes...) 

• El Club de la Feina: un recull actualitzat setmanalment de totes les ofertes de treball que hi ha a 
la comarca i rodalies, que es pot consultar gratuïtament a partir de dilluns a la tarda. 

• Orientació en la recerca activa de feina. (elaboració del currículum, recerca per internet...). 

• Assessorament laboral (presentació a una entrevista de treball, idoneiïtat del lloc de treball 
segons expectatives, aptituds, formació, personalitat...). 

• Informació sobre condicions de treball i drets i 
deures laborals (nòmines, contractes, 
convenis...). 

  

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  

de dilluns a dijous 

de 16:30 a 19:30h.  

És preferible concertar  

cita prèvia per telèfon o  

per correu electrònic: 

Telf. 977244500     

sal@tarragones.org 

NECESSITEM LA TEVA COL·LABORACIÓ PER FER 
D’AQUEST BUTLLETÍ UNA EINA ÚTIL! 

SI TENS DUBTES I/O PROPOSTES DE TEMES QUE ET 
SEMBLIN INTERESSANTS ET PREGUEM QUE ENS ELS 

FACIS ARRIBAR A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC 
DEL SAL 

sal@tarragones.org 


