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INFO-SAL TARRAGONÈS 

En qualsevol moment, però més en 

temps de crisi, hem de respondre de 

forma flexible a les noves condicions 

de treball, a les noves situacions 

laborals i de vida. 

La pèrdua de treball, sobretot quan 

és inesperada, comporta una sèrie 

d’emocions negatives que afecten la 

persona. És, precisament en aquest 

moment, quan és molt important 

comprendre la rellevància de 

mantenir la ment ocupada en trobar 

treball o pensar noves línies o 

propostes d’ocupació. 

Qualsevol canvi s’ha d’afrontar amb 

una actitud oberta a reconèixer les 

oportunitats que comporta, acceptant 

el dol que implica la pèrdua en lloc de 

negar-la o minimitzar-la com si no 

existís. Tot canvi implica un dol i s’ha 

de passar per les mateixes fases en 

tota pèrdua: dolor, pena, recolliment 

interior, expressió d’emocions i 

sentiments, per acabar en un 

pensament més racional que ens 

permeti tocar de peus a terra i fer 

front a la nova situació amb 

expectatives assolibles. 

Una aturada per tal de fer una anàlisi 

de les fortaleses i debilitats ens 

ajudarà a competir en el mercat de 

treball, a part de permetre que 

corregim els aspectes deficitaris que 

puguem tenir i destacarem els que 

t e n i m  m é s  d e s e n v o l u p a t s . 

L’experiència, la formació, la 

motivació i la nostra actitud davant la 

nova situació sense dubte ens 

ajudaran a fer una anàlisi de la 

planificació de les activitats o accions 

que necessitem dur a terme per 

obtenir una nova feina. Si pel contrari, 

no es compta amb la capacitat 

suficient, o hi ha certa mancança 

d’habilitats per situar-se i fer aquesta 

anàlisi, hi ha recursos que algunes 

entitats posen a l’abast de les 

persones que els necessiten i que 

durant aquests anys hem anat 

explicant en el butlletí. 

En tot cas sempre que sigui possible, 

ens hem de deixar recomanar per 

professionals en orientació laboral, 

q u e  a v a l u a r a n  l e s  n o s t r e s 

competències i ens entrenaran en 

una recerca efectiva de feina.  

Si desitgem una nova oportunitat no 

es pot deixar en evidència el desànim 

produït per la negativitat que hagi 

pogut generar l’anterior ocupació o la 

seva pèrdua. En canvi, sempre s’han 

de fer evidents les competències 

reals i les aportacions que es poden 

fer en el nou lloc de treball, però això 

requereix un procés de revisió i 

reflexió crítica sobre les pròpies 

q u a l i t a t s  l a b o r a l s ,  u n 

autoconeixement i el desenvolupa-

ment personal des del punt de partida 

del mateix canvi de feina. 

En resum, s’han de tenir en compte 

les emocions, l’acceptació de la nova 

situació, l’autocrítica i la reflexió sobre 

l e s  p r ò p i e s  c a p a c i t a t s ,  e l 

d e s e n v o l u p a m e n t  d e  l e s 

competències professionals, les 

deb i l i ta ts  i  for ta leses i  les 

expectatives de millora de la nostra 

capacitat professional i autoeficàcia. 

Aprendre a gestionar el temps. 

La capacitat per gestionar bé el 

temps permet disposar d’una habilitat 

que les empreses valoraran perquè 

mi l lora la  product iv i ta t  i  la 

competitivitat de l’organització. Però 

també es pot aplicar en el procés de 

recerca. Reflexionar sobre el temps  

que requereix aquesta tasca i no 

perdre’l... analitzar les accions que 

cal dur a terme per aconseguir els 

objectius plantejats i planificar les 

actuacions amb criteri. 

Cal tenir en compte les tasques a mig 

i llarg termini, i si no es proposa una 

agenda amb uns límits de temps i no 

hi ha previstos uns objectius, es corre 

el risc que els imprevistos acabin per 

desviar-nos del nostre objectiu. 

La planificació implica ser més 

eficients, innovar o crear estratègies 

per ser constants, només així, sent 

flexibles superarem els obstacles de 

la nova situació i evitarem la 

frustració d’una recerca amb pocs 

resultats, perllongada i que acabi 

generant desmotivació● 

  

PROPOSTES PER A UN NOU FUTUR PROFESSIONALPROPOSTES PER A UN NOU FUTUR PROFESSIONAL  
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La persona que treballa de cangur, normalment és una 
persona jove a qui li agrada estar en contacte amb in-
fants.  

Generalment el/la cangur s’encarrega d’atendre a nens 
i nenes petits durant una absència curta dels pares 
quan treballen o bé quan han de sortir puntualment.  

Acostuma a ser una forma d’aconseguir diners extra 
per a estudiants o persones que combinen aquesta 
feina amb una altra ocupació, tot i que hi ha un nombre 
considerable de persones, normalment dones de més 
de 35 anys, que ho fan com a única ocupació combi-
nant les tasques de cangur amb d’altres tasques de la 
llar. 

Centrant-nos en les tasques concretes de cangur, 
aquestes variaran segons l’horari (diürn o nocturn) pe-
rò bàsicament són d’atenció, vigilància i cura dels me-
nuts.  

Els horaris que ofereix aquesta ocupació són flexibles, 
segons les necessitats de la família, per hores o durant 
tot el dia, dies esporàdics o amb una certa freqüència 
(cada dissabte al vespre, per vacances...). 

Aquesta feina no està regulada laboralment, així que la 

família i la persona que fa de cangur arriba a un acord 

sobre el preu i les condicions. En l’actualitat el sou de 

cangur està al voltant dels 5 i 10 euros l’hora depenent 

de l’horari i les condicions generals de treball (tasques, 

continuïtat, pagament de transport i/o menjar, contrac-

tació)... 

Per a un/a cangur  pot anar molt bé haver cursat algun 
cicle formatiu d’educació infantil o tenir el títol de moni-
tor d’activitats de lleure, ja que aquestes formacions li 
donen uns coneixements dignes de valorar a l’hora 
d’accedir a la feina.  

D’altra banda és important que es tingui facilitat de 
tracte, empatia amb els infants, molta paciència, capa-
citat per prendre decisions ràpides i seguretat en un 
mateix. 

L’experiència no és im-
prescindible, però és pos-
sible que la família demani 
referències. 

Aquests tipus de feina se 
sol trobar principalment a 
través de contactes, per 
mitjà de l'entorn personal (família, amics, veïns, pares, 
mares o mestres de l’escola on s’ha estudiat...). Hi ha 
altres opcions, però, per accedir-hi, com anunciar-se 
amb cartells en llocs de pas freqüent de persones: a 
les botigues, escoles, esplais, hospitals... perquè les 
famílies interessades tinguin el contacte. D’altra banda, 
en les ciutats més grans sobretot, hi ha alguna borsa 
de treball en línia especialitzada en cangurs, com per 
exemple: 

http://www.canguroencasa.com/● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions:  

CANGUR 
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BEQUES DE L’OBRA SOCIAL LA 

CAIXA: CONVOCATÒRIA OBER-

TA FINS AL 5 DE MARÇ DE 2012 

 
Des del 1982 l'Obra Social "La Cai-
xa" convoca cada any un programa 
de beques per ajudar els estudiants 
a completar i ampliar la formació 
acadèmica. L’objectiu d’aquest pro-
grama és contribuir a formar profes-
sionals. 
El propòsit d'aquestes beques és 
fomentar la mobilitat i facilitar al be-
neficiari una subvenció suficient que 

permeti que els millors estudiants 
no tinguin impediments econòmics 
per accedir, al seu torn, als millors 
centres d'ensenyament nacionals i 
internacionals. 
 
Les beques convocades són 222  
per cursar estudis de postgrau a 
Espanya, Europa, Estats Units, Ca-
nadà i Àsia. 
 
Per a més informació: 
Àrea de Beques i Estudis Socials. 
Obra Social "la Caixa" 
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 2 - 
08028 Barcelona 
Telèfon: 93 404 67 35 

Horari: de 9 a 15h, de dilluns a di-
vendres. 
Per a qualsevol suggeriment o con-
sulta es recomana utilitzar l’adreça:               
beques@fundaciolacaixa.es 
 
O visitar la web: 
 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
becas/becas_ca.html● 
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SERVEIS I PROGRAMES DE L’SMO: 

- Borsa de treball adreçada a tot tipus de 

col�lectiu (cal demanar cita prèvia, les 

entrevistes normalment són els dijous). 

- Orientació i assessorament sociolaboral 

personalitzat dirigit a tot tipus de col�lectiu 

(cal demanar cita i estar inscrit prèviament). 

-Aula d’autogestió i recursos per a 

l’ocupació (dimarts i dijous de 9 a 13h, cal 

estar inscrit prèviament). 

-Programes d’ocupació per a dones.  

- Programes d’ocupació destinats a joves. 

-Programes d’ocupació per a col�lectius amb 

especials dificultats d’inserció. 

- Cursos de formació ocupacional. 

-Cursos dins el marc d’igualtat 

d’oportunitats. 

-Escoles taller, cases d’ofici i tallers 

d’ocupació. 

Tècniques: Natàlia Calle Allué i Montse 

Martorell Salort 

Horari: de dl. a dv.  de 8 a 15h. Per a 

atencions específiques personalitzades cal 

demanar cita prèvia. 

Contacte: Adreça: Pl. Prim nº6, 43001 

Tarragona Tel: 977243609 Fax: 977231215 

A/e: aj_borsa@tinet.org / aj_orien@tinet.org 

(enviar la informació als dos mails) Pàgina 

web: http://smo.ajtarragona.es 

SERVEIS I PROGRAMES FUNDACIÓ 

ECOM: 

El col�lectiu a qui s’adreça el SIL són les 

persones en edat laboral que presentin 

discapacitat física, orgànica i/o sensorial 

amb certificat de discapacitat expedit per 

l’ICASS (Departament d’Acció Social i 

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya) 

amb un mínim del 33% de discapacitat o a 

persones amb una Incapacitat Permanent 

Total reconeguda per la Seguretat Social.  

SIL-Tarraco ofereix informació, assessora-

ment i seguiment personalitzat de persones 

amb discapacitat en el camí de la seva 

competitivitat i integració laboral al mercat 

ordinari.    

Programes que es duen a terme dins el 

servei: 

-Programa PEMO: Programa Experimental 

en Matèria d’Ocupació 

-Programa ICED: Inserció de Col�lectius 

amb Especials d’Ificultats 

-Programa IPI: Itinerari Personalitzat 

d’Inserció 

-Programa per al Foment de l’ocupació 

INCORPORA de l’Obra Social de la Caixa 

Dins el Marc del Pacte de Santes Creus 

col�laboren anualment en diferents projectes 

amb UGT orientats a la inserció laboral i la 

millora de les oportunitats de les persones 

amb discapacitat.  

Tots aquests programes estan finançats pel 

Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya.  

Tècniques: Coordinadora i orientadora: 

Conxi García-Anton; Tècnica de Formació: 

Sònia Torrens; Tècnica d’Empreses:  Gema 

Garnica.  Educadores laborals: Marta Nolla i 

Carlota Martí. 

Horari: de dl.  a dj. de 9 a 15h. I de  16 a 

18h. Divendres de 9 a 15h. Horari d’estiu: dl. 

a dv. de 8 a 15h.  

Contacte: Plaça Imperial Tarraco, 1 (antiga 

facultat de lletres) 

Tel: 977237788 A/e: siltarragona@ecom.es 

Pàgina web: www.ecom.es● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES D’HABITATGE, SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  sal@tarragones.org (treball i formació laboral)               
www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS: SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ  

I SIL -FUNDACIÓ ECOM DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA  
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