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INFO-SAL TARRAGONÈS 
LA CARTA DE PRESENTACIÓ 

⇒ QUÈ ÉS? 
La carta de presentació és una salutació i una presentació inicial que ha d’acompanyar sempre el currículum 
amb la finalitat d’atraure l’atenció del seleccionador/a, fer que llegeixi el currículum i mostrar interès per 
concretar una entrevista de selecció.  
⇒ QUIN HA DE SER EL SEU FORMAT? 
Sempre s’han de tenir en compte els detalls formals de redacció i estil. Ha de ser breu, senzilla, veritable, 
concreta, directa, clara, coherent, ordenada, positiva i específica en cada cas. La seva extensió ha de ser 
doncs com a màxim d’un full, amb una redacció de frases curtes i senzilles, amb verbs que impliquin acció i 
dinamisme. Utilitzeu paper de bona qualitat  i feu una bona impressió (no utilitzeu fotocòpies). Sobretot és molt 
important que no tingui faltes d’ortografia ni gramàtica, signeu-la i no la grapeu mai amb el currículum. La carta 
de presentació s’ha de fer sempre a màquina o ordinador a no ser que l’anunci especifiqui que ha de ser 
manuscrita. 
⇒  QUIN HA DE SER EL SEU CONTINGUT? 
Una de les coses que cal tenir presents és la importància que té que la carta estigui adaptada a l’empresa a la 
que es dirigeix i especialment al tipus de feina que se sol·licita, per tant cal destacar la formació i l’experiència 
relacionada amb el lloc de treball en qüestió, no l’aprofiteu per a una  altra candidatura.  
D’altra banda, si es possible, dirigeix-la a una persona en concret. 
Podríem parlar de dos tipus bàsics de cartes de presentació: 
• La carta en resposta a un anunci, dirigida a una empresa per una oferta en concret. 
• La carta d’autocandidatura, adreçada a les empreses quan s’envia el currículum per iniciativa pròpia, per 

tal que ens tinguin en compte si sorgeix una vacant o si es crea un nou lloc de treball. 
Carta en resposta a un anunci: 
Cal especificar el lloc de treball al qual optes o la referència, la data de l’anunci i la publicació o font d’on s’ha 
tret l’oferta de treball. Procureu també aconseguir informació sobre l’empresa i les seves necessitats. 
Mostreu els aspectes del currículum que s’adequïn al perfil sol·licitat i que sabeu que valoraran positivament. 
L’objectiu de la carta és formar part del procés de selecció, per tant mostreu interès en col·laborar amb ells.  
Carta d’autocandidatura: 
A l’hora de dirigir-te a una empresa concreta el teu perfil professional i els llocs als quals optes, et serà útil 
disposar d’informació sobre l’empresa (activitat, tipus de clients, nombre de treballadors, etc.). Personalitza la 
teva carta i deixa clar el teu objectiu. 
Dirigeix-la al màxim responsable del departament de Recusos Humans. Introdueix en forma de comentari els 
teus èxits, les habilitats més relacionades amb el lloc de treball sol·licitat i els beneficis que pots aportar a la 
seva empresa.  
Deixa oberta una porta per a una futura comunicació amb l’empresa (unma carta, una trucada telefònica...).  
⇒ QUINA ÉS LA SEVA ESTRUCTURA? 
▪ En la part superior de la carta haurà de figurar nom , adreça i telèfon,  
la referència (si s’indica en l’anunci) i la fórmula de cortesia per al  
destinatari. 
▪ Després estructura la carta en dos apartats:  
a) el perquè de la teva sol·licitud i els punts forts per aspirar al lloc de treball ( per exemple xifres que avalin els 
èxits obtinguts al llarg de la teva experiència professional i acadèmica). El  teu objectiu és que el responsable 
de selecció encaixi immediatament la carta en el grup de les que responen clarament als requisits de l’anunci.  
b) mostrar interès per aconseguir una cita amb el seleccionador per ampliar i discutir detalls, i examinar més a 
fons la candidatura. Ningú millor que tu, cara a cara amb el seleccionador, pot defensar la teva candidatura. 
▪ Comiat: utilitzant una fórmula cordial d’acomiadament. 
▪ Signatura. 
Us recomanem la web www.oficinatreball.net de la Generalitat, on trobareu informació i exemples de com fer 
una carta de presentació. 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Renda Bàsica d'Emancipació 

Es tracta d’una prestació adreçada a joves de 22 a 30 anys que s’han emancipat o que es volen emancipar.  

S’atorga un ajut de 210 € mensuals per al pagament del lloguer durant un màxim de 4 anys. A més a més, hi ha 
una prestació en concepte de préstec per a la fiança i una altra per a les despeses de la tramitació d’un aval, en 
cas de necessitar-lo. 

Els requisits per sol·licitar-la són: tenir una font d’ingressos regular sense que superi 22.000€ bruts anuals, 
haver treballat durant un mínim de 6 mesos abans de la sol·licitud, tenir un contracte de lloguer d’un habitatge i 
ser-ne el titular, no disposar de cap propietat amb uns valors màxims establerts ni ser el titular, i no tenir relació 
de parentiu fins a segon grau de co-sanguinitat amb la persona que arrenda el pis. 

Aquesta prestació es pot demanar a partir de l’1 de gener del 2008 a qualsevol Borsa Jove d’Habitatge 
(http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/Relacio_Borses_Joves.jsp), a les Borses de Mediació per 
al Lloguer Social  (http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/Borses_Lloguer.jsp) a les Oficines 
locals d’habitatge (http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/Relacio_Oficines_Habitatge.jsp). 
Es pot sol·licitar més informació a les esmentades borses d’habitatge: 
Borsa d’Habitatge de Tarragona: C/ Mendez Nuñez, nº23, telf. 977242906. 
Borsa d’Habitatge de Cambrils: Pl. De l’Ajuntament, nº1, telf. 977794217. 
Borsa d’Habitatge de Reus: C/. Rosselló, nº3, telf. 977010071 
Borsa d’Habitatge del Vendrell: Centre Cívic l’Estació. La Rambla, nº1, telf. 977663289 
A les web: 
•  www.jove.cat,  
•  www.gencat.cat/joventut,  
• www.gencat.cat/habitatge. 
• i/o al número de telèfon 012. 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:                                                  

Monitor/a de transport escolar: 

En els desplaçaments per anar als centres educatius molts alumnes utilitzen com a mitjà de transport l’autocar. En 
aquests desplaçaments existeix la figura de l’acompanyant o monitor de transport escolar que realitza bàsicament 
tasques per garantir la seguretat dels usuaris.  

Per aquesta feina, igual que, com vam veure en el butlletí passat 
per a la feina de monitor de menjador, no és requeriment impres-
cindible per llei comptar amb una formació específica. Tot i així és 
totalment recomanable  ja que els cursos de formació tenen com a 
objectiu conèixer les funcions i les responsabilitats sobre transport 
escolar, la normativa, adquirir tècniques i recursos pel que fa al 

tracte amb els infants... En definitiva faciliten unes eines que són fonamentals per a 
un bon desenvolupament de les tasques pròpies d’un monitor de transport escolar. 

Concretament, els continguts a treballar acostumen a ser: responsabilitat civil i pe-
nal, transport escolar, seguretat i prevenció, funcions del monitor/a, psicologia evo-
lutiva, resolució de conflictes, atenció sanitària, entre d’altres. 

La contractació es fa normalment de forma directa des de les empreses 
d’autorcars que fan el servei, des d’alguns Consells Comarcals que  el gestionen, o 
bé directament des dels centres escolars (normalment els concertats i privats que 
ofereixen aquest servei al seu alumnat). 

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). 



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÀGINA 3 

INFOSAL TARRAGONÈS 
EL “CLUB DE LA FEINA”, AL TEU SERVEI 

El “Club de la Feina”, com ja us vam dir en el butlletí número 1, és un dels serveis de recerca de feina 
que oferim des del SAL Tarragonès. Un servei que us permetrà tenir al vostre abast actualitzades cada 
setmana les ofertes de feina que hi ha vigents al Servei d’Ocupació de Catalunya, que es publiquen a la 
premsa, que apareixen a webs com infojobs, que tenen les ETT’s, que surten publicades als diaris i 
butlletins oficials, o pròpies de diferents entitats i empreses que col·laboren en la Xarxa d’Inserció de 
Tarragona, a la qual pertanyem. 

Cada dilluns a la tarda s’actualitzen, així que pots venir i consultar aquestes ofertes que trobaràs en 
unes carpetes blaves. La nostra assessora laboral t’ajudarà en tots els dubtes que et puguin sorgir si 
vens en horari de tarda de dilluns a dijous de 16 a 19:30h i fins i tot podràs utilitzar gratuïtament durant 
una hora un dels ordinadors dels que disposem al telecentre annex a la nostra oficina. 

Pensem que el “Club de la Feina” suposa un estalvi molt important de temps per a tots aquells que 
busquen feina, així que no dubteu a venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

                           

 

 

“CLUB DE LA FEINA”  

de dilluns a dijous 

de 9:30 a 19:30h i  

divendres de 9:30 a 14:30h 

Per parlar amb l’assessora  

laboral és  

preferible concertar 

cita prèvia al telèfon:   

977244500 

o bé a 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 SEM-
BLIN INTERESSANTS ET PREGUEM QUE ENS ELS FACIS 

ARRIBAR A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC DEL SAL 

sal@tarragones.org 


