Guia Jo vull ser… coneix les professions
1. Introducció

Amb aquesta guia volem ajudar-te a conèixer més d’aprop tant les feines més demandades per les empreses
com les ocupacions que més t’interessen a tu.
Per això gràcies al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació que ha elaborat unes
fitxes orientatives podràs conèixer aspectes més tècnics i d’orientació laboral sobre aquestes professions.
Des de la Xarxa Comarcal de Punts Joves per a l’emancipació Juvenil del Barcelonès hem complementat aquesta
guia amb les vostres aportacions sobre la vostra pròpia experiència. És per això que aquest és una guia viva i
es va ampliant de continguts i comentaris.
Podeu trobar els vostres comentaris i aportacions tant en format text com en fomat vídeo.
Moltes gràcies per tot.
Oficina de Joventut i Habitatge
Consell Comarcal del Barcelonès
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2. El mercat de treball

El mercat de treball està influït i regulat pel govern a través del dret laboral i per una modalitat especial de
contractes, els convenis col·lectius de treball.
És important tenir coneixement del funcionament del mercat laboral de la zona i del comportament de les
ocupacions per poder prendre una decisió en relació a l'objectiu professional que es busqui.
El mercat laboral ha patit canvis importants en els darrers anys, tant des de l'aspecte sociològic, com des de
l'econòmic i el tecnològic. Aquests canvis han propiciat la desaparició d'algunes feines i l'aparició d'unes altres.
Els anomenats jaciments d'ocupació són els àmbits on es troben les ocupacions en alça.
Conèixer la situació actual del mercat laboral i les previsions de la seva possible evolució beneficia a l'hora de
fixar objectius professionals.

2.1 Descripció del mercat de treball
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A grans trets, el mercat laboral actual es caracteritza per:

Increment de la presència de la dona en més sectors professionals.
Augment de la producció, però reducció dels llocs de treball.
Aparició de noves professions.
El sector serveis és el que ocupa més persones.
Augment de les petites empreses en grans nuclis urbans, a conseqüència d'una descentralització
productiva.
Forta competència entre les empreses.
Augment de la mecanització, ús generalitzat de robots i automatismes industrials.
Implicació de les persones treballadores en el funcionament de l'empresa, cada vegada es valora més la
capacitat d'organització i la iniciativa.
Necessitat d'aprendre i adaptar-se als canvis tecnològics en moltes professions o oficis.
Reducció de la jornada laboral.
Augment d'oportunitats laborals on es treballa amb informació, gràfics, dades, estudis...
Disminució de l'activitat del sector agrari.

2.2 Tendències del mercat de treball
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Fins fa uns 25 anys, treballar suposava formar part d'una empresa "de tota la vida", en un lloc de treball i amb
un contracte fix, amb un horari regular i un conveni col•lectiu que cada any millorava les condicions laborals.
En l'últim quart del segle XX, els canvis en la societat laboral han estat molt intensos i profunds. La
globalització, especialment de les comunicacions, mercats i intercanvis financers, ha produït una nova divisió
del treball, una fase accelerada de deslocalitzacions empresarials i un procés de concentració de capitals en
grans oligopolis a gairebé tots els sectors econòmics.
Les característiques de les empreses actuals exigeixen treballadors i treballadores amb uns perfils molt
determinats i potencien la creació de noves formes de treball i noves formes de relacions laborals entre les
persones treballadores i les empreses.

2.3 Els jaciments d´ocupació
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Es tracta dels nous llocs de treball que sorgeixen en determinats sectors d'activitat com a conseqüència de
l'aparició de noves necessitats en la nostra societat. Aquests jaciments d'ocupació estan associats a mercats
laborals amb gran potencial de creixement que, o bé eren inexistents, com és el cas de les noves tecnologies de
la informació i de la comunicació, o bé eren mercats molt poc desenvolupats com feines on es té cura de nens i
avis.
En l'actualitat les següents àrees professionals tenen un alt potencial de generació de llocs de treball:

Serveis a domicili
Atenció a la infància
Noves tecnologies de la informació i la comunicació
Ajuda a persones amb dificultats
Serveis de mediació i assessorament en la resolució de conflictes
Prevenció de riscos laborals
Millora d'allotjaments
Transports col·lectius locals
Revalorització d'espais urbans
Comerç de proximat
Gestió de l'energia
Turisme
Sector cultural
Esports
Gestió de residus
Gestió de l'aigua
Protecció i manteniment de zones naturals
Reglamentació i control de la pol·lució i les instal·lacions corresponents
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2.4 El perfil de la persona treballadora

Les empreses valoren molt positivament que les persones candidates als llocs de treball acompleixin els
següents aspectes:

Disponibilitat horària i geogràfica.
Implicació amb l'objectiu i la imatge de l'empresa.
Polivalència i adaptabilitat.
Motivació per realitzar formació contínua.
Seguretat en un mateix.
Responsabilitat i dinamisme.
Capacitat de treballar en equip.
Iniciativa i capacitat de previsió.

3 Les professions més demandades per les empreses
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Ocupacions amb més ofertes durant l’ any 2008
A continuació detallem el llistat de les ocupacions més demandades als serveis públics d’ocupació de la nostra
comarca, aquestes ofertes representen gairebé la majoria de la demanda de les empreses del nostre territori.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Taquígrafs i mecanògrafs
Personal de neteja oficines i hotels
Dependents botigues, magatzems i mercats
Peons indústries manufactureres
Peons forestals
Venedors a domicili i per telèfon
Peons de transport i descarregadors
Electricistes de la construcció i similars
Cambrers, bàrmans i similars
Representants de comerç i tècnics de venda
Ajudants de cuina
Cuiners/res
Auxiliars de Geriatria.
Auxiliars administratius.
Peons de construcció i paletes
Operadors/res de maquinària pesada
Cambrers/res d’hosteleria
Pintors/res

4. Les professions més demandades pels joves
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Introducció

A través d’un total de 349 enquestes realitzades a joves de la comarca, fetes a diferents IES i centres educatius
de la ciutat i amb enquestadors a peu de carrer, s'ha fet un llistat de les professions més demandades pels
joves.
S’ha fet un recull de les dades personals dels enquestats que han servit per complir amb la mostra de població
escollida (edat, gènere i país de naixement) i també per conèixer altres variables com ara l’idioma en que s’ha
respost l’enquesta.
A partir de les variables gènere, edat i nacionalitat dels enquestats, i amb un total de 349 enquestes, s’han
realitzat el següent nombre d’enquestes per a cada un dels perfils resultants:
- Enquestes realitzades als estudiants d’ESO i de batxillerat del IES i centres educatius:
-

Perfil
Perfil
Perfil
Perfil

1:
2:
3:
4:

homes de 15 a 19 anys de nacionalitat espanyola, 68 enquestes.
dones de 15 a 19 anys de nacionalitat espanyola, 63 enquestes.
homes de 15 a 19 anys de nacionalitat estrangera, 25 enquestes.
dones de 15 a 19 anys de nacionalitat estrangera, 18 enquestes.

- Enquestes realitzades a l’espai públic:
-

Perfil
Perfil
Perfil
Perfil
Perfil
Perfil

5: homes de 20 a 24 anys de nacionalitat espanyola, 27 enquestes.
6: dones de 20 a 24 anys de nacionalitat espanyola, 25 enquestes.
7: homes de 20 a 24 anys de nacionalitat estrangera, 10 enquestes.
8: dones de 20 a 24 anys de nacionalitat estrangera, 9 enquestes.
9: homes de 25 a 29 anys de nacionalitat espanyola, 38 enquestes.
10: dones de 25 a 29 anys de nacionalitat espanyola, 35 enquestes.
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- Perfil 11:homes de 25 a 29 anys de nacionalitat estrangera, 18 enquestes.
- Perfil 12: dones de 25 a 29 anys de nacioanlitat estrangera, 13 enquestes.
A continuació en primer lloc trobareu l’anàlisi i gràfics de les freqüències de l’enquesta realitzada als estudiants
d’ESO i Batxillerat, i en segon lloc l’enquesta realitzada als joves a l’espai públic.
1.1. En quin sector t'agaradaria treballar

A través d’aquest primer gràfic podem observar, agregant les diferents prefrències dels enquestats, quins són
els deu primers sectors que els joves els agradaria treballar. Podem apreciar doncs com el sector sanitari és el
més escollit, seguit del de turime i hosteleria. Aquests resultats, i com veurem en el següent gràfic, difereixen
segons l’ordre de preferència dels joves. A continuació, el següent gràfic mostra els resultats per a cada sector
segons l’ordre de preferència dels joves.
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Podem apreciar doncs, com el sector prioritari a primera i segona opció, segueix sent el de la sanitat. A
continuació apareixen el sector de l’administració i finances, l’aeronàutica i el de les tecnologies de la
informació i comunicació. Tots tres sectors tenen resultats similars, encara que ja en segona i tercera opció, el
sector de les finances i el de les tecnologies de la informació es segueixen mantenint com a prioritaris. Altres
sectors a destacar en primera opció són el de l’estètica i la docència i investigació, ambdós amb preferències
similars, encara que difereixen en segona i tercera opció.
Destaca el baix nombre de joves que en primera instància es dedicarien al món del turisme i la hosteleria, sent
l’únic sector de tots els analitzats, que presenta una evolució a l’inversa, és a dir, que la tercera opció és més
gran que la primera i la segona. També succeeix en el sector del comerç, encara que el nombre de joves que
voldrien treballar-hi és menor que en l’anterior sector.
1.2. Quina activitat o professió et veus desenvolupant en un futur?
En resposta a aquesta pregunta els joves han pogut escriure tota aquella activitat o estudi que els agradaria
realitzar en un futur. De totes les que han aparegut, destaquem aquelles que han estat més nombroses i que
creiem estan en relació amb l’anterior pregunta analitzada.
Podem apreciar doncs com el món de la medicina segueix sent força present, només superat per les
enginyeries, com per exemple l’enginyeria industrial, agrònoma o mecànica. El sector de l’educació també ha
estat força escollit, destacant el magisteri en educació infantil o en educació física. També trobem professions
relacionades amb els hàbits actuals dels joves, com pot ser la informàtica, i relacionat també amb l’anterior
pregunta, el sector de l’estètica i la perruqueria.
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1.3. Et veus desenvolupant una altra activitat o professió que no aparegui a les opcions anteriors?
En resposta a aquesta pregunta, el 36% dels joves si que realitzaria una altra activitat diferent, mentre que un
25% no sabria que fer. Un 39% dels enquestats no ha contestat a la pregunta en cap dels sentits.

5. Assessorament on line per a joves
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Si vius al Barcelonès i busques feina, et pots adreçar a les oficines d'informació i recursos per a l'emancipació
juvenil del teu municipi.
A L'Hospitalet hi trobaràs l'Oficina Jove d'Emancipació. Al Barcelonès Nord, en canvi, et pots adreçar al CIREJ
(Centre d'Informació i Recursos per l'Emancipació Juvenil), es tracta d'un servei per als joves de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i Santa Adrià de Besòs, impulsat pels ajuntaments d'aquests municipis i el Consell
Comarcal del Barcelonès.
L’assessoria on line en orientació ocupacional i professional, facilita informació i orientació relacionada amb la
formació reglada, ocupacional i reciclatge de coneixements. Posa a l’abast tota la informació necessària per
orientar als joves en la tasca de decidir la branca professional i/o millorar els estudis per assolir una millor
ocupació. Elabora itineraris professionals dels joves i orienta sobre com i on buscar feina, com fer un currículum,
com preparar-se per a una entrevista, etc. A més es facilitarà l’accés als diferents serveis municipals d’ocupació
existents i a les seves diferents actuacions.
Vincular Mapa JoveFitxa del Mapa Jove: Badiu Jove [1]
Oficina Jove de L'Hospitalet [2]
Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor [3]

Mapa Jove
Badiu Jove [1]
Oficina Jove de L'Hospitalet [2]
Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor [3]
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6. Els convenis laborals.

La Generalitat de Catalunya a través del seu portal d'internet, disposa d’una eina amb la qual és possible
consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col·lectiva, publicats en el DOGC
o el BOE, amb incidència a Catalunya, en versió catalana o castellana (prèvia selecció inicial), vigents (convenis
vigents i prorrogats) o no (tots).
L'eina permet accedir al text complet dels convenis col•lectius i les seves revisions, modificacions, correccions i
aclariments, en format PDF, publicat al DOGC o el BOE. També permet accedir a una fitxa tècnica que inclou la
informació bàsica de cada tipus d'acord.
La consulta es pot fer per mitjà de la cerca especialitzada (adreçada principalment a professionals,
administracions, sindicats i associacions empresarials, universitats, observatoris, etc.), o pel nom de l'empresa,
així com per sector i subsector (adreçats a qualsevol usuari).

7 Altres guies i documentació complementària
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A aquesta web pots trobar més recursos per a ajudar-te a orientar-te, com les guies per a joves, t’adjuntem
l’enllaç dos guies que et poden interessar:
- Guia Jove de Feina de Temporada [4]: Si has pensat en aprofitar l’estiu o qualsevol altre temporada al llarg de
l’any per a treballar i guanyar uns diners, a continuació t’oferim alguns suggeriments. Són feines específiques i
sectors de temporada : Turisme i Hosteleria, Comerç, Serveis a les persones, Serveis a les empreses i Treballar
a l’estranger.
En aquesta guia trobaràs una fitxa per a cada tipus de feina, amb la seva descripció, el perfil requerit per a
desenvolupar-la, formació requerida, i altres aspectes relacionats amb el tipus de contracte i vies per fer la
recerca de feina.
- Guia Jove d’Itineraris Formatius GPS Jove: [5] És un recull de recursos formatius amb tota la oferta d’estudis
oficials que pots trobar al Barcelonès Nord i a L’Hospitalet.
A més dels estudis que conformen el sistema educatiu reglat, la GPS Jove recull altres ofertes educatives que
podem trobar i que d’una forma o d'altra també són una part fonamental dins del procés educatiu i del procés
d’emancipació juvenil.

8 La teva experiència professional pot ajudar a una altra
persona jove.
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Amb aquest petit formulari volem conèixer la teva experiència en el món laboral. La teva pròpia experiència pot
ajudar a una altra persona jove que vulgui treballar en la teva professió.
La teva experiència complementarà una guia que estem elaborant perquè joves puguin conèixer les diferents
feines i professions. La teva aportació serà una gran ajuda i orientació a joves que com tu van voler treballar en
la teva professió en algun moment de la seva vida i van haver de prendre una decisió.
La guia que estem elaborant és una guia virtual que apareixerà a la nostra pàgina web.
Gràcies per la teva col·laboració
FORMULARI

Links:
[1] https://www.barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/46420/badiu-jove
[2] https://www.barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/46423/oficina-jove-de-lhospitalet
[3] https://www.barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/46405/centre-de-producci%C3%B3-cultural-i-juvenil-polidor
[4] http://www.barcelonesjove.net/guiafeinatemporada/
[5] http://www.barcelonesjove.net/gps/
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