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L’autopresentació consisteix en 
presentar-se directament a les 
empreses per sol·licitar un lloc de 
treball, sense que hagi sorgit cap 
oferta prèvia de feina (per iniciativa 
pròpia). 

Actualment, que hi ha una reducció 
de les ofertes del mercat laboral, és 
una forma de fer recerca i oferir els 
nostres serveis a les empreses i 
sol·licitar una entrevista de treball 
on creiem que poden necessitar el 
nostre perfil. 

Aquesta modalitat de recerca  
permet descobrir ofertes de feina 
“ocultes”, que no s’han fet 
púb l iques ,  e l im inar  r i va ls , 
aconseguir informació i també nous 
contactes. 

Hi ha tres alternatives per presentar 
autocandidatura, per carta o correu 
electrònic, personalment o per 
telèfon. 

S’aconsella tenir una informació 
general de l’empresa abans 
d’establir el primer contacte. També 
s’ha de saber amb qui es vol parlar 
concretament i tenir en compte que 
a l’empresa sempre hi ha filtres, 
que procuren que no es “molesti” a 
la persona que es busca.  

No oblidar definir els objectius 
professionals amb anterioritat, per 
poder defensar el per què del 
contacte que inicies. 

En segon lloc s’ha de fer una 
selecció d’empreses a través de 
directoris d’empreses, pàgines 
grogues, guies locals o comarcals, 
c a m b r e s  d e  c o m e r ç 

( w w w . c a m b r e s c a t . e s ) ,  
assoc i ac i ons ,  pub l i cac i ons 
especialitzades, buscadors on-line 
d’empreses (com per exemple: 
www.laguiadeguias.es), la base de 
dades Registre d’Establiments 
Industrials de Catalunya (http://
www.gencat.cat/reic/), o a partir del 
coneixement que es té d’una 
empresa concreta. 

En el cas de l’entrevista personal o 
del contacte telefònic s’ha d’estar 
atent, es disposa de poc temps i 
s’ha d’aprofitar per dir el més 
essencial. A la vegada s’ha de 
prendre nota de tota la informació 
rellevant.  

En acomiadar-se, deixar les dades 
personals, nom i telèfon, adreça o 
correu electrònic. I comentar que es 
tornarà a trucar més endavant, però 
sense fer-se pesat/ada o demanar 
si es pot passar en un altre moment
(seguiment). En tot cas s’ha de tenir 
en compte la comunicació no 
verbal. 

Si es truca per telèfon s’ha de saber  
el nom amb qui es vol parlar. Si 
quan es truca no hi és, comentar 
que es tornarà a trucar, millor no 
deixar el nom i telèfon per tal que 
ens truquin, perquè la probabilitat 
que ho facin és menor a la 
probabilitat que ho facis tu que ets 
en principi la persona més 
interessada. 

Els anuncis en premsa és la forma 
més freqüent de buscar feina i on 
trobarem més competència. Però 
els anuncis propis o autoanuncis 
ens poden ajudar.  

L’autoanunci és la manera de 
donar-se a conèixer públicament i 
que els possibles empresaris ens 
puguin tenir en compte. Es pot 
posar en diaris i revistes 
especialitzades, locals, comarcals, 
etc. o bé en pàgines web.  

Algunes publicacions i portals 
cobren, però d’altres són gratuïtes. 

Els anuncis han de contenir la 
informació imprescindible (han de 
ser curts) i tenir les següents parts: 
professió, experiència, estudis o 
titulació, habilitats, demanda de 
treball, condicions i dades de 
contacte. 

És molt important saber on es vol 
col·locar l’anunci, pensar en els 
destinataris, el temps que volem 
que surti, l’extensió... 

Aquesta opció de recerca de feina 
requereix una actitud de recerca 
molt activa, iniciativa i molt 
d’optimisme. Entrar en una 
empresa no és fàcil, pot ser que no 
hi hagi ofertes de treball; s’ha de 
ser hàbil perquè en alguns casos 
diran que no, ens pot desanimar i/o 
frustrar. Cal tenir en compte que 
generalment els resultats que 
s’obtenen no són immediats, sinó a 
mig termini●   

AUTOCANDIDATURA O AUTOPRESENTACIÓAUTOCANDIDATURA O AUTOPRESENTACIÓ  
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THAT’S ENGLISH 

Per aprendre la llengua anglesa a 
distància fa anys que funciona el 
programa "That's English". Es pot 
seguir a través dels programes que 
emet La 2 de Televisió Espanyola. 

Aquest curs s'adreça a persones més 
grans de 16 anys, que tinguin el títol de 
graduat/ada escolar, d'FP-1, del 
certificat d'escolaritat o del graduat/ada 
en educació secundària. 

Està dividit en nou mòduls, amb una 
durada de vuit setmanes cadascun. 
Cada mòdul consta de dos programes 
de presentació i informació, quinze 

programes de desenvolupament i set 
programes de suport. 

L'alumne/a té dret a assistir una hora a 
la setmana a una tutoria col·lectiva per 
fer pràctiques d'anglès, a l'escola que 
esculli en matricular-se. 

Al final de cada mòdul es fa una prova 
presencial per comprovar el progrés de 
l'alumne/a. La superació de tres 
mòduls successius consta en 
l'expedient acadèmic com a equivalent 
a un curs complet de l'escola oficial 
d'idiomes. La prova final del mòdul 9 és 
la mateixa prova del Cicle Elemental de 
les Escoles Oficials d'Idiomes i per 
tant, si és superada es rep el certificat 
corresponent, expedit per l’EOI. 

Per informació i inscripcions per al curs 
2009-2010 t ruqueu al  te lèfon 
932813041(de dilluns a divendres de 
10 a 18h) o consultar la web: 
www.xtec.cat/eoi/thatsenglish/ 

La matrícula estarà oberta a partir del 
14 de setembre. 

EOI de Tarragona 

Rala. Nova 105, 43001 Tarragona  
Telèfon: 977 226 936  
Fax: 977 229 378 
A/e: eoitarragona@xtec.net 
EOI de Salou 
Ajuntament de Salou. Planta baixa,  
43840  Salou 
Telèfon 977353008 
A/e: e3011200@xtec.cat● 

Els ensenyaments reglats a Catalunya dins de l’àmbit 
esportiu tenen una durada variable i n’existeixen di-
ferents modalitats: esports d’hivern, esports de mun-
tanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme, han-
dbol... Per accedir a aquests ensenyaments d’esports 
de grau mitjà cal tenir l’ESO o superar una prova es-
pecífica (17 anys ). I per accedir a ensenyaments de 
grau superior s’ha de tenir batxiller.  
Les modalitats de muntanya són les següents:  
- Grau mitjà. 1r nivell d’excursionisme: Certificat 
d’excursionisme. Promotor/a i/o acompanyador/a d'activi-
tats d’excursionisme. Coneixements i capacitació bàsica per 
promoure activitats d'excursionisme i acompanyar perso-
nes/grups en la pràctica de l'excursionisme sota la supervi-
sió de personal tècnic i/o professional (420 h). Es treballa 
en la iniciació a l'excursionisme per itineraris de muntanya 
baixa i mitjana en entitats públiques/privades del sector 
esportiu i del lleure: escoles esportives, clubs i associacions 
esportives, de lleure, de caràcter social, federacions esporti-
ves, patronats esportius, empreses de serveis esportius o 
de lleure, centres escolars (activitats extraescolars), empre-
ses de turisme actiu i turisme verd.  
- Grau mitjà. 2n nivell d'alta muntanya: Tècnic/a d'esport 
en alta muntanya. Guia acompanyador/a, monitor/a i direc-
tor/a d'activitats. Coneixements i capacitació per iniciar, 
conduir i acompanyar persones/grups en la pràctica de l’alta 
muntanya i promoure i dirigir la participació d'esportistes en 
aquesta especialitat (680 h). Pot treballar en les mateixes 

entitats que el promotor/a. 
- Grau mitjà. 2n nivell de muntanya mitjana:Tècnic/a 
d'esport en muntanya mitjana. Guia acompanyador/a, 
instructor/a o monitor/a i director/a d'activitats. Ensenya-
ment que proporciona coneixements i capacitació per con-
duir persones/grups en activitats de baixa i mitjana munta-
nya i ensenyar la pràctica d'aquesta especialitat esportiva 
(555 h). Es pot treballar en les mateixes entitats que el/la 
tècnic/a d’alta muntanya i el promotor/a. 
- Grau superior. Alta muntanya: Tècnic/a superior d'es-
port en alta muntanya. Planificador/a i director/a de l'entre-
nament d'esportistes i equips en ascensions i escalades en 
l'alta muntanya; conductor/a de grups en ascensions d'alta 
muntanya; director/a d'escoles de muntanya i escalada. 
Coneixements i capacitació bàsica per conduir persones i 
grups per terrenys d'alta muntanya i per dirigir escoles d'es-
ports de muntanya i escalada (755 h). Es pot treballar de 
manera autònoma, en organismes públics o empresa priva-
da: centres d'alt rendiment esportiu, de tecnificació esporti-
va, escoles d'esports de muntanya i escalada, clubs i asso-
ciacions esportives, federacions d'esports de muntanya i 
escalada, patronats esportius, empreses de serveis espor-
tius, centres de formació de tècnics esportius de muntanya. 
En l'àrea de la gestió esportiva poden exercir la seva activi-
tat en la direcció de departaments, seccions o escoles de 
muntanya i escalada.  
Per a més informació podeu adreçar-vos a: http://
www.gencat.net/educacio/estudis/esports.htm ● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

GUIA/ACOMPANYANT DE MUNTANYA 
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Cada dia laborable tenen lloc 
milions de desplaçaments: alguns 
per motius d’estudis, d’altres amb 
motiu de necessitat de transport 
de materials, missatgeria... però la 
majoria d’ells són desplaçaments 
ocasionats perquè el nostre lloc 
de treball es troba a una distància 
considerable del lloc on residim. 

Aquests desplaçaments, segons 
dades de CC.OO de l’any 2008, 
es feien en un 60% en cotxe 
particular, només un 20% en 
transport públic i un 20% es feia 
en bicicleta o a peu.  

Aquests desplaçaments en cotxe 
particular es donen sobretot entre 
municipis, ja que la dispersió de 
nuclis urbans i polígons industrials 
en el territori, i l’allunyament de 
molts centres de treball de les 
xarxes de transport públic, han 
afavorit la utilització del cotxe com 
a mitjà de transport habitual per 
anar a treballar. 

El desplaçament d’aquest elevat 
nombre de persones o l’augment 
del volum de mercaderies provoca 
una gran inversió d’energia. 

El trànsit augmenta any a any i 
això implica també un augment 

d’emissions contaminants que 
perjudiquen el medi ambient i amb 
ell la nostra salut. I d’altra banda 
no es pot oblidar la important 
despesa econòmica que això 
comporta per a cada persona que 
s’ha de desplaçar per motius 
laborals (de vegades et pot fer 
replantejar la feina, en valorar si el 
sou compensa aquesta despesa). 

QUE ES POT FER? 

Cadascun de nosaltres podem 
col·laborar en diferents aspectes: 

- analitzar les 
necessitats 
quotidianes 
de mobilitat i 
conèixer els 
serveis i 
mitjans de 
transport a l’abast (trasport públic, 
cotxe particular compartit per 
diverses persones que treballen al 
mateix lloc o municipi, etc.). 

- aprofitar sempre que es pugui, 
utilitzar aquests mitjans de 
transport disponibles per als 
desplaçaments habituals. 

- utilitzar sistemes més saludables 
com anar a peu o amb bicicleta. 

- i si utilitzem el cotxe, intentar: 

∗ Conduir respectant les 
limitacions de velocitat. 

∗ Conduir suaument, evitar 
frenades brusques. 

∗ Fer  un manten iment 
periòdic del cotxe. 

∗ Si s’ha de comprar un 
vehicle, triar el que més 
s’ajusti a les necessitats 
reals de mobilitat i que sigui 
de baix consum. 

∗ Reduir la velocitat en 
circular (comporta una 
disminució de les emissions 
contaminants i de consum). 

El gran nombre de desplaçaments 
que cada dia realitzen milers de 
persones quan van del seu 
domicili a la feina fa que el 
nombre d’accidents in itinere 
s’hagi incrementat de forma 
significativa en els últims anys.  

Per consultar horaris i possibles 
desplaçaments pel Camp de 
Tarragona consulteu la web de 
l’Autoritat Territorial de Mobilitat 
(ATM):  

 www.atmcamptarragona.cat● 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I AULA D’ORDINADORS 

DE 9H A 14H  

DE DILLUNS A DIVENDRES 

HORARI DEL SAL  

DE DILLUNS A DIJOUS  

DE 10 A 14H 

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

RECURSOS: ACCÉS A LA FEINA I MOBILITAT 
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


