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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

El mercat laboral ha canviat molt en 
els últims anys, actualment gairebé 
ningú troba una feina que duri tota 
la vida. Les persones van canviant 
de lloc de treball i de tipus de feina. 
Aquest fet ens porta a cercar treball 
de diferents maneres i a ser molt 
actius. Les noves tecnologies de 
la comunicació (TIC) ens faciliten 
la recerca i ens estalvien temps. 

Cada vegada és més normal trobar 
una empresa que utilitzi les noves 
tecnologies en els seus processos 
de selecció, utilització de borses 
d ig i ta ls ,  la  comunicac ió  i 
l’enviament de currículums (CV) per 
correu electrònic, recerca de 
convocatòries de l’Administració 
pública en les seves publicacions 
digitals, etc. 

Els avantatges de les TIC són, 
entre d’altres: 

- ens estalvien temps i diners per 
enviar el CV. 

- hi ha un major flux d’ofertes. 

- ofereix la possibilitat d’inscriure’s a 
vàries borses-ofertes còmodament.  

- i la rapidesa de l’enviament del CV 
o d’inscripció a l’oferta que 
afavoreix la preselecció de 
candidats. 

Per poder cercar feina utilitzant les 
TIC s’ha de començar per crear 
una adreça de correu electrònic. 
Di ferents portals donen la 
possibilitat de crear un compte de 
co r reu  de  fo rma g ra tu ï ta 
(hotmail.com, terra.es, yahoo.es; 
gmail.com...). 

En segon lloc, s’ha de tenir el CV 
gravat en un disquet (actualment 
ja força obsolet), en un CD, en una 
m e m ò r i a  U S B  ( e l  m é s 
recomanable) o com a últim recurs 
arxivada en el correu electrònic per 
tal a poder-lo gestionar. 

 I en tercer lloc, cal començar la 
recerca activa. Hi ha molts portals 

de feina, i per tant s’ha de fer una 
selecció prèvia dels que ens 
aportaran oportunitats laborals 
adequades per al nostre futur 
professional. 

Hi ha portals d’ocupació oficials, 
on l’Administració pública informa 
de convocatòries d’ocupació, com: 

www.boe.es 

www.gencat.cat/diari   (DOGC) 

www.gencat.cat/oposicions 

www.diputaciodetarragona.cat 

Portals d’ocupació generals, on 
pots trobar diferents tipus de feina i 
enviar el CV per correu electrònic: 

www.infojobs.net 

www.laboris.net 

Portals especialitzats: 
- per persones amb discapacitat: 

www.mercadis.com 

www.fundacionadecco.es 

- per treballs de caràcter temporal o 
a temps parcial: 

www.empleotiempoparcial.com 

- per trobar la primera feina: 
www.primerempleo.com 

- per buscar feina en l’àmbit de 
l’educació:   www.educajob.com 

- portal d’ofertes turístiques: 
www.turijobs.com 

- portals d’autoocupació: 

www.gencat.cat/treball/ambits/
autoocupacio/ 

 

www.ipyme.org 

www.cidem.com 

- portals de premsa: 

www.lacrida.com 

- empreses de treball temporal: 

www.gencat.cat/treball/ambits/
relacions_laborals/empreses/ett  

(en aquesta pàgina trobaràs el 
llistat actualitzat de les ETT 
autoritzades a Catalunya). 

Altres pàgines d’interès: 
- portal del sindicat on pots trobar 
informació d’ocupació, drets i 
obligacions laborals, orientació, etc. 

www.ccoo.cat i www.saljove.cat 

- web de la Cambra de Comerç de 
Tarragona, òrgan consult iu, 
col·labora amb l’Administració 
Pública i de servei a les empreses. 

www.cambratgn.es 

I també hi ha moltes empreses que 
disposen de la seva pròpia pàgina 
web i borsa de treball. Per exemple: 

www.decathlon.es 

www.portaventura.es 

www.basf.com 

Aquestes pàgines contenen 
informació de l’empresa i ens pot 
ser útil per demostrar que tenim 
coneixements de l’activitat de 
l’empresa durant l’entrevista. 

Tots aquests enviaments de CV i 
d’inscripcions a ofertes han de 
comportar un seguiment, saber si 
han rebut el CV, si necessiten 
personal, si ens hi podem posar en 
contacte més endavant, quina és la 
persona de referència, etc. 

Si no tens ordenador o connexió a 
internet hi ha diferents llocs on pots 
disposar de recursos de forma 
gratuïta: sindicats, consells 
c o m a r c a l s ,  a j u n t a m e n t s , 
biblioteques públiques, punts 
d’informació per a joves, centres 
d’orientació, xarxa Òmnia...● 

CERCAR TREBALL PER INTERNETCERCAR TREBALL PER INTERNET  



 

 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

Educador/a Infantil                                                                                        

En parlar d’Educació Infantil, en aquest cas, estem parlant concretament del cicle formatiu de grau supe-

rior (CFGS). 

L’educador/a Infantil participa en el procés d’aprenentatge d’infants d’edats compreses entre 0 i 6 anys, 

realitza programacions i organitza recursos educatius per a l’aprenentatge-ensenyament dels nens i ne-

nes. Per tant, les funcions bàsiques que desenvolupa un educador són fonamentalment, el disseny de la 

programació d’activitats amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament global del nen/a, la creació d’un 

clima adequat per a la intervenció educativa, i la col·laboració amb la resta de professionals del centre i/

o altres entitats. Totes aquestes funcions estaran sempre supervisades per un diplomat/da en Magisteri 

de l’especialitat d’Educació Infantil o bé per un llicenciat/da en la branca de Ciències de l’Educació.  

El treball es desenvolupa en centres educatius, siguin públics o privats, siguin llars d’infants, CEIP’s o 

Col·legis. 

És convenient disposar d’experiència en in-

tervenció directa amb infants i tenir a l’abast 

recursos d’intervenció en aquest àmbit.  

S’han de tenir habilitats com la capacitat co-

municativa, la capacitat de resoldre proble-

mes, creativitat, empatia, responsabilitat, per-

cepció, persuasió... 

És recomanable també tenir coneixements 

d’idiomes i d’ofimàtica i és valora positivament la realització de cursos sobre el desenvolupament evolu-

tiu infantil i el fet de disposar de coneixements de recursos d’atenció a la infància en el municipi del lloc 

de treball per a possibles derivacions● 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 
 PÁGINA 2 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Cursos d’estiu de la URV 

Durant el mes de juliol la 
Universitat Rovira i Virgili 
programa la 13ª edició de la  
Universitat d’Estiu. Ofereix un 
ventall de cursos sobre diferents 
disciplines: salut, música, art, 
història, tecnologia, ciències 
socials, ciències experimentals i 
humanitats. 

Es realitzaran un total de 26 
cursos presencials i un de virtual. 
16 d’aquests es faran a 
Tarragona, 5 a Reus, 3 a 

Cambrils i 3 a Salou.  

A les Terres de l’Ebre se’n faran 
13 impartits a l’Atmella de Mar, 
Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, 
Mòra d’Ebre, Horta de Sant Joan 
i Deltrebre. 

També és realitzaran altres 
activitats culturals i de lleure, com 
per exemple representacions 
teatrals, concerts, projeccions de 
pel·lícules, recitals, exposicions, 
visites per Tarragona i Reus... 

El període de matricula va 
començar el 2 de maig per als 
cursos de les Terres de l’Ebre i el 
26 de maig per a la Universitat 
d’Estiu. 

Són cursos destinats a estudiants 
de la URV per convalidar crèdits 
de lliure elecció, per a estudiants 
d’altres universitats i per a 
qualsevol persona que hi estigui 
interessada● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

CONVENI: 7900575 Conveni Col·lectiu d’Ensenyament Pri-
vat de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Resolució, 
TRI/1531/2008, de 30 d’abril: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5139/08136047.pdf 

ON ES POT CURSAR: I.E.S. Vidal i Barraquer.  

Av. President Lluís Companys, nº1. C.P. 43005 Tarragona. 
Tel. 977212836 / Fax 977243103. 
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HORARI D’ESTIU  

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

PUNT DE SUPORT DE LA UOC I  

AULA D’ORDINADORS  

DE 9 A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL      

DE 9 A 13H DE DILLUNS A DIJOUS  

I... VISITA LA NOVA WEB: www.saljove.cat 

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

TELECENTRES DEL TARRAGONÈS I PUNTS ÒMNIA 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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Tot seguit us enumerem alguns 
dels llocs de la comarca on podeu 
disposar de maquinari i connexió a 
Internet. 

A TARRAGONA: 

Telecentre del Consell Comarcal 
del Tarragonès. C/ les Coques,3 
Tarragona 43003. Tel. 977244500 

AAV. Camp Clar. Punt Òmnia.  
C/ Brugent, bloc 4 esc. 11B       
Tarragona 43006. Tel. 977544970 

AAV. Progresista  de Torreforta. 
Punt Òmnia. C/ Riu Glorieta, s/n 
Tarragona 43006. Tel. 977550229 

Centre Penitenciari Tarragona. 
Punt Òmnia. Av. de l’Argentina, 2  
Tarragona 43006. Telf. 977240142 

Centre Cívic Bonavista.            
C/ Tretze, 11. Tarragona 43001. 
Tel. 977550231 

Centre Cívic de St Pere i St Pau. 
Davant IES. Tarragona 43007. 
Tel. 977200394 

Centre Cívic de Sant Salvador. 
Av. dels Pins, s/n. Tarragona 
43130. Tel. 977521133 

 

Escola Municipal d’Adults        
C/ Pere Martell, 14. Tarragona 
43001.  Tel. 977240070          
Punt Òmnia Riu Clar. Bloc 8, 
baixos. Tarragona 43006.         
Tel. 977552335 

ALTRES MUNICIPIS DEL        
TARRAGONÈS: 

AAV. Centelles. Punt Òmnia.    
C/Centelles, 28 baixos. Constantí 
43120. Tel. 977523339 

Biblioteca Pública Municipal    
Pl. de l’ Hospital, 1. Constantí 
43120. Tel. 977520692 

 

 

CEIP Les Eres. Hotel d’Entitats 
Av. Navarra, s/n. Creixell 43839  
Tel. 977800597                                                           
Escola d’Adults Mediterrani.     
C/ Joan Carles I, 15.  Roda de 
Barà 43883. Tel. 977657663 

Patronat Antoni Roig.                
C./Alt de Sant Pere, 35. Torre-
dembarra 43830. Tel. 977644308 

Punt d’Informació Juvenil         
C/ la Coma, 2. El Morell 43760.  
Tel. 977842176 

Punt d’Informació Juvenil.       
Pl. Carrilet, s/n. Salou 43840.    
Tel. 977350786●                                                            

Els telecentres i punts òmnia són un recurs de dinamització que l’Administració posa al servei de la ciuta-
dania. La seva funció és difondre i posar a l’abast de la població les noves tecnologies de la Informació i 
de la Comunicació (NTIC). Estan oberts al públic en general, a estudiants, treballadors, aturats o empre-
saris, per tal de fomentar noves iniciatives professionals i l’ús adequat en el camp de les NTIC. 


