Què és eduació en el lleure? L’educació en el lleure designa un conjunt d’iniciatives, moviments i
experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del
currículum escolar i de l’àmbit familiar.
De què pots treballar? Monitor/a infantil, auxiliar en educació especial, dinamitzador/a de serveis
extraescolars, animador/a d'esport, animador/a sociocultural, director/a d'empresa de lleure i turisme cultural,
educador/a infantil, educador/a social, ludotecari/ària, monitor d’oci, animador/a turístic.
Més informació:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educa... [1]
ABANS D'INICIAR LA RECERCA DE FEINA
1. Guía de recerca
• El primer pas abans d’iniciar el procés de recerca de feina és definir quins són els teus objectius professionals:
- Saber de què vols treballar
- Amb quines condicions laborals
- Has de saber el nivell i el salari mínim per sota dels quals no estaries disposat a treballar.
- Conèixer les teves preferències d’horari.
- Tipus de jornada que vols fer (completa, parcial, intensiva, partida...).
- Conèixer en quin àmbit geogràfic vols treballar
• Autoavaluació: Cal conèixer prèviament les teves possibilitats i limitacions:
- A nivell formatiu
- Experiència professional
- Qualitats personals
- Interessos i aficions
- Habilitats
2. El CV i la carta de presentació
Què és un currículum? És la publicitat que fas de tu mateix/a quan vols aconseguir un determinat lloc de
treball. Amb ell intentaràs aconseguir una primer entrevista de feina.
La seva estructura ha de ser clara, ordenada, neta, aclaridora, positiva i estructurada, però també ha de tenir
un aire de personalitat propi, ja que a través d’ell donaràs una primera impressió de com ets.
Aspectes importants del currículum:
- Ha d’estar orientat al lloc de treball que es vol ocupar: què puc aportar per ocupar aquest lloc de treball?
(adapta’l a cada lloc de treball!)
- Ha de ser breu, concís, positiu i fàcil de llegir. L’estil telegràfic és el més apropiat, perquè permet
ràpidament veure les aptituds que hom té per al lloc de treball.
- La informació ha d’estar organitzada de manera lògica (títols i subtítols que separin i facin clara la
informació que es dóna).
- Has d’intentar evitar al màxim les abreviatures.
El CV Europass i models per país
• El CV Europass: www.europass.cedefop.europa.eu [2]
• El CV britànic: www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm [3]
• El CV francès: https://www.pole-emploi.fr/candidat/affutez-vos-outils-pour-decrocher-un-job--@/suarticle.jsp
z?id=37360 (i profunditzar amb el “Guide pratique préparer sa recherche d’emploi: les bons outils”
• Altres països: SEPE>EURES>Selecciona el país>CV y Carta
Què és una carta de presentació? Document que pretén destacar aquells punts forts de la teva candidatura
i el teu interès pel lloc i/o l’empresa a la qual t’adreces. És, per tant un document independent però coherent
amb el currículum, respectant la forma i l’estil.
L’objectiu principal de la carta de presentació és crear una expectativa positiva envers el currículum, i
manifestar el nostre interès de col·laborar amb l’empresa.
Salutació - A qui adreces la carta.
Capçalera - Cita la referència o la procedència de l’anunci i el motiu perquè envies el currículum.
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Presentació - Explica per què ets la persona idònia per al lloc. Has d’intentar que el seleccionador/a vegi
que coneixes el lloc i l’empresa. Cita les competències personals que puguin aportar valor afegit a la feina a la
qual optes.
Comiat - Acomiada’t de manera cordial, sol·licitant una entrevista personal. Escriu el teu nom i cognoms i
no t’oblidis de signar.
(*) Per conèixer les condicions laborals a altres països: EURES - Vida y trabajo - Elije el país - Condiciones de
vida y de trabajo - Condiciones de trabajo: seleccionar
Canals de recerca de feina a l'estranger
Les feines temporals normalment no són feines no relacionades amb els estudis, sinó amb objectius
professionals més transversals que tècnics (idioma, adaptabilitat, flexibilitat, obertura...). Es troben fàcilment
feines de curta durada en treballs agrícoles, au-pair (cuidar nens en una família), Hostaleria, turisme, vaixells,
monitor, etc.
Aquestes feines es troben a través de:
a) Agències: et busquen l’allotjament, un curs d'idioma i si vols també una feina, però tenen el seu preu.
• Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjeros http://www.aseproce.org/ [4]
• Més agències: http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Agencies-que-gestionen-treb... [5]
b) Portals generals i específics internacionals
Portals generals de feina de termporada a l'estranger
· Portal de joventut de la Generalitat de Catalunya (treball > treballar a l’estranger) www.jovecat.gencat.cat
[6]
· CCUSA: Feina d’estiu als Estats Units o Canadà http://www.ccusa.com/ [7]
· Justjobs4students: Feina temporal i d’estiu al Regne Unit i altres països http://www.fish4.co.uk/ [8]
· SeasonWorkers: Treball temporal a diversos països https://www.seasonworkers.com/ [9]
· Summer Jobs: Borses de treball a l'estiu a diversos països http://www.summerjobs.com/ [10]
· Treball d’estiu: Tot tipus de feines www.eurosummerjobs.com/ [11] www.kareeve.com/ [12]
· Portal europeu de la joventut (Trabajar > Trabajo de vacaciones). Pots escollir el país:
www.europa.eu/youth [13]
· Informació en castellà per buscar feina temporal a l’estranger www.eltemporero.es [14]
· Serveis d’ocupació dels països europeus www.europa.eu/eures [15]
· Portals generals d’ofertes de feina www.monster.es [16] // www.eurojobs.com [17] //
www.anyworkanywhere.com [18]
Portals de feina per països
Regne Unit
www.summerjobs.co.uk [19]
www.gapyearjobs.co.uk [20]
Irlanda
www.irishjobs.ie [21]
www.nixers.ie [22]
www.lifeguardsireland.com [23] (vigilant a les platges)
www.dublinwork.com [24]
www.recruitireland.ie [25]
França
www.jobdete.com [26]
www.jobetudiant.net [27]
www.distrijob.fr [28] (feines en centres comercials)
www.capcampus.com [29]
www.etudis.com [30]
c) Empreses de treball temporal internacionals (ETT’s)
www.randstad.com [31]
www.manpower.com [32]
www.adecco.es [33]
www.startpeople.com [34]
El tipus de feina depèn estretament del teu de llengua, però en general aquests són els llocs que recluten a
l'estiu: hotels, albergs juvenils, càmpings, animació, campaments infantils, parcs temàtics, camps (recollida de
fruita), administració, botigues, etc.
Treballar en el sector de lleure a l'estranger
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· Camp America: Treballar als campaments d'estiu als Estats Units https://www.campamerica.co.uk/ [35]
· KSC Jobs: Borsa de treball a diversos països per a monitors esportius i de lleure:
http://www.kingsfoundation.org/ [36]
· Summer Camp Staff: Treballar a camps d’estiu d’Estats Units i Canadà http://summercampstaff.com/ [37]
Treballar en campaments d'estiu (per països)
· Regne Unit http://recruitment.barracudas.co.uk [38]
· www.kingswoodjobs.co.uk [39] (“vacancies”)
· www.pgl.co.uk [40] (“Jobs at Pgl”)
· www.supercamps.co.uk [41] (“Work for us”)
· Irlanda www.campjobs.com [42]
· www.barretstown.org [43] (treballar en camps d’estiu amb nens malalts com a voluntari. Es requereix un
alt nivell d’anglès)
Treballar en el sector del turisme (animador turístic, activitats d’aventura, parcs temàtics…)
· Canvas holidays: Feina de temporada a càmpings a diversos països:
www.canvasholidaysrecruitment.com [44]
· Animajobs: Feina per a animadors turístics a diversos països europeus http://www.animajobs.com/ [45]
· Cool Works: Feina als Estats Units (parcs temàtics, turisme, aventura, parcs nacionals)
http://www.coolworks.com/ [46]
· Job Monkey: Feina a parcs temàtics, turisme, aventura, parcs nacionals de diversos països
http://www.jobmonkey.com/ [47]
Parcs temàtics:
- Llistat de parcs temàtics europeus classificats per països
- Ofertes laborals a diferents parcs temàtics
www.themeparkcity.com/EURO_index [48]
www.knotts.com/jobs
Links JovesCategoria de Links Joves: Treballar a Europa

Enllaços
Secció "Treballar a Europa" de Links Joves [49]
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