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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Si recordeu el darrer INFO-SAL, vam  parlar 
sobre el tema de les Xarxes Socials i la seva 
repercussió a nivell laboral. En aquest 
número continuem aprofundint en el tema 
per tal de donar consells per fer que aquesta 
eina sigui útil i segura. 

Si com ja vam dir, la legislació en aquest 
àmbit és de difícil aplicació i encara no es 
coneixen sentències exemplars, sí que no 
podem obviar que mira de protegir les 
persones usuàries de les xarxes socials amb 
la prohibició de les següents accions: la 
vulneració de la protecció de dades de 
caràcter personal; la violació de la propietat 
intel·lectual; el foment del racisme o la 
xenofòbia; la falsedat documental; 
l’amenaça; la difusió de missatges injuriosos 
o de calúmnies; la difusió de programes que 
trenquen els sistemes de protecció 
informàtics sense autorització; la difusió de 
pornografia a menors d’edat; la difusió de 
pornografia infantil; informació sobre 
fabricació d’explosius; la incitació al suïcidi; 
la venda de drogues o armes... 

Tenir aquest coneixement ens ha de servir 
tant per saber què és allò que podem 
denunciar, com per saber que és allò que no 
hem de fer sota cap concepte. 

En aquest sentit també advertir que és molt 
més fàcil reclamar i fer complir les lleis a una 
empresa nacional que no a una 
internacional. L’Agència Estatal de Protecció 
de Dades ha manifestat en diverses 
ocasions que té seriosos problemes per fer 
complir a les grans multinacionals –com 
facebook– la llei vigent. D’altra banda posar 
una reclamació en cas de problemes a 
aquestes empreses és una odisea que fa 
llençar la tovallola els usuaris afectats, per 
aquest motiu i perquè la seu es troba a 
l’estranger. 

D’altra banda existeix el perill d’adicció, tant 
en adolescents com en adults. Per aquest 
motiu moltes empreses i administracions han 
decidit prohibir-ne i/o bloquejar el seu ús, ja 
que es detectava que durant la jornada de 
treball les xarxes socials eren d’ús habitual 
per qüestions extralaborals entre alguns 
treballadors. Com a consell davant aquesta 
possible adicció, s’han de tenir establertes 
unes normes d’ús i respectar-les, ja que la 
formació en l’àmbit de les noves tecnologies 
és  cada vegada més present en les nostres 
activitats, però s’ha de fer evitant situacions 
de risc.  

Un altre aspecte a tenir present és la 
memòria de tota aquella informació penjada, 
que mai serà oblidada. A EEUU el 75% dels 
professionals de recursos humans estan 
obligats per les seves empreses a buscar 

dades a Internet dels aspirants a llocs de 
treball, a xarxes socials, vídeos, blogs, fotos, 
etc. Aquí ja comença a ser una via fàcil de 
pre-selecció. Els nostres comportaments, 
doncs, poden tornar-se en contra nostra, fins 
i tot anys, sobretot si deixem enregistrats els 
nostres comentaris impulsius que poden fer 
que tercers tinguin una impressió negativa o 
certs prejudicis sobre nosaltres. Un els 
principals problemes entre els usuaris de les 
xarxes socials és que es publiquen fotos, 

comentaris i dades personals sense 
mesurar-ne les possibles conseqüències i hi 
ha molts casos que demostren que ens 
podem equivocar i que de vegades som 
massa agosarats. 

Consells per a un correcte ús de les 
xarxes socials i altres eines  

- En primer lloc cap menor de 14 anys pot fer 
ús de les xarxes socials sense permís dels 
seus responsables.  

-Cal valorar quina xarxa social volem fer 
servir tenint en compte els pros i contres 
(que ja hem apuntat en pàrrafs anteriors). 

-Imprescindible llegir-se tot el contracte que 
se signa quan un es dóna d’alta (tota aquella 
llista interminable de punts que ningú llegeix 
al 100% o que de vegades és intel·ligible). 

-Si ets usuari d’una xarxa social, el primer 
que has de fer és anar a la casella Compte/
configuració de privacitat i seleccionar 
aquella part que més t’interessi. Tens 
diferents opcions: que ho vegin només els 
teus amics, tothom, amistats de les teves 
amistats... El nostre consell és que quanta 
menys gent millor.  

- També cal reflexionar i pensar que encara 
que només ho vegin les teves amistats no 
totes són realment “amics” (qüestió evident 
en aquells casos on es compta amb més de 
100 amics!!! Per posar un exemple no poc 
freqüent). Per tant o es fa una bona selecció 
de les persones que acceptes com amics o 
bé ets prudent a l’hora de dir certes coses i 
penjar imatges (tenir el teu cap d’empresa 

entre el grup d’amics per exemple és una  
altra idea no gaire prudent). 

 - Pensa bé abans de penjar una imatge si 
aquest és el lloc més adequat per fer-ho (de 
vegades el correu personal o els accessos a 
webs amb exigència de contrasenya pot ser 
una idea millor perquè en limiten l’accés). 
Algunes d’aquestes són picasa, flickr... 

- Inventa contrasenyes difícils (passwords 
amb seguretat, amb mínim 16 caràcters, 
amb lletres i números combinats. http://
www.internautas.org) i fes servir un nick 
(àlies) que només coneguin aquelles 
persones que tu vulguis.  

-No acceptis arxius de persones que 
coneguis en un xat, poden contenir virus 
(siguin documents de text, imatges, vídeos, 
arxius de música...). 

-Si utilitzes un canal de xat públic, tria un 
que tingui moderador/a. El moderador/a 
vetlla pel compliment dels objectius bàsics 
del canal, i pot advertir i expulsar els usuaris 
que no respectin els objectius i les seves 
regles bàsiques de comportament. 

-És convenient utilitzar programes de  
videoxat, ja que es té un control directe de la 
conversa i es poden escollir les persones 
amb les que es vol parlar, i hi ha més 
possibilitats per comprovar qui és la persona 
amb qui es parla. 

- Si quedes amb algú que has conegut en un 
xat, ves-hi amb una altra persona i queda en 
un lloc públic i transitat. 

-Rebutja les llistes de publicitat no desitjada i 
elimina els correu spam. 

-Si detectes un missatge desgradable, 
incòmode o sospitós, no contestis. Comenta-
ho a algú de confiança. 

-T’han d’informar de les polítiques de 
privacitat i confidencialitat cada vegada que 
et demanen dades personals. Llegeix-les. 

-Alguns formularis demanen informació que 
no és obligatòria. Comunica només les 
dades imprescindibles. 

-Desconfia de pàgines que ofereixen regals 
omplint un formulari amb les dades 
personals i bancàries. 

Per navegar amb seguretat és important 
conèixer el funcionament d’aquestes eines, 
pel que si se n’és un “fan”, es poden fer 
cursos gratuïts per posar-se al dia i evitar 
qualsevol problema.  

Més informació a:http://www.asociacioncli.es 
http://www.internautes.org i http://aui.es● 

PROTECCIÓ DE DADES A LES XARXES SOCIALS (II)PROTECCIÓ DE DADES A LES XARXES SOCIALS (II)  
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Ser actor o actriu és una professió que requereix 
una formació específica. Es tracta d’un ensenya-
ment de grau superior, per tant per accedir es ne-
cessita tenir el títol de batxillerat i/o fer una prova 

d’accés. Parlem del CFGS d’Art Dramàtic. 
Un actor/actriu pot treballar en diversos àmbits en 

funció dels seus estudis o especialització, és a dir 
pot dedicar-se al cinema, a la televisió, al teatre, 
al doblatge o també a la ràdio. 

La funció a destacar d’aquesta professió és la in-
terpretació de personatges. 

Destaquem l’Escola EÒLIA, Escola Superior 
d'Art Dramàtic, ja que forma sobre diversos ves-
sants: text, musical, doblatge, cant i dramatúrgia i 
direcció escènica. Va ser fundada al 2000 a Bar-
celona, està associada amb les companyies de 
teatre Tricicle i Dagoll Dagom i connectada a les 
darreres tendències catalanes i internacionals. 

EÒLIA ofereix formació professional especialitza-
da per a actors, cantants, dramaturgs, directors 
d'escena, ballarins i músics● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  ACTOR/ACTRIU 
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Associació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya: 
http://www.aadpc.cat/ 
Escola Eòlia: 
http://www.eolia.es/ 
Escola de Cinema de Barcelona: 
http://www.elplatodecinema.com/ 

 

 
ICODE, organisme autònom del 
Consell Comarcal del Tarragonès 
ha iniciat aquest mes una Casa 
d’Oficis, de Microinformàtica i de 
SAD (Servei d’Atenció a Domicili).  
Aquesta formació va dirigida a per-
sones inscrites al SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya) com a 
“demandants d’ocupació” amb 
edad compresa entre 16 i 24 
anys.  
La durada d’aquesta formació és 
d’un any (des del dia 14 d’octubre 
d’aquest any fins al dia 13 d’octubre 
de 2011).  

Consisteix en dos mòduls, Microin-
formàtica i SAD.  

La Microinformàtica tracta sobre 

domini de hardware i components 
dels ordinadors i el domini de pro-
grames, paquets integrats, especí-
fics de comunicació, fotografia, etc. 

El curs de SAD, en canvi, se centra 
en l’atenció a les persones en cen-

tres especialitzats i assistència do-
miciliària amb una especial atenció 
geriàtrica. Hi ha formació teòrica i 

posteriorment la realització de pràc-
tiques en diferents centres, com 
l’Hospital Joan XXIII, el Centre de 
Paràlisi Cerebral “La Muntanyeta”, 
el Centre Socio-sanitari “El Francolí” 
amb els que s’ha de signar conveni. 

El lloc d’impartició del mòdul de mi-
croinformàtica és a Tarragona, a la 
seu del Consell Comarcal del Tarra-
gonès, mentre que el mòdul de Ser-
vei d’Atenció a Domicili es fa al mu-
nicipi  de Creixell. 

Durant els primers sis mesos es 
realitza la formació mitjançant una 
beca de la Generalitat de 9 euros 
per dia assistit, i en la segona part 
del curs es realitza un contracte de 
pràctiques amb una remuneració 
del 75% de l’SMI aproximadament. 
Actualment el curs ja està iniciat i no 
hi ha places disponibles● 
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El premi BBP o Premi al Millor Pla 
d'Empresa és un concurs 
organitzat per la Jove Cambra 
Internacional de Catalunya (JCI). 
És un concurs internacional 
destinat a premiar els millors 
plans d'empresa elaborats per 
joves emprenedors catalans.  

El premi serà una quantitat de 
diners en metàl·lic i 10 hores de 
consultoria gratuïta per ajudar a 
posar en marxa o desenvolupar el 
negoci proposat.  

Els finalistes opten a un premi a 
nivell internacional, d’aquesta 
forma competiran amb joves 
d’altres països en una gala anual 
durant el Congrés Mundial de la 

Jove Cambra Internacional. 

La JCI va posar en marxa aquest 
programa a l’any 2001 amb 
l’objectiu de fomentar l’esperit 
empresarial entre els membres de 
la JCI i el públic general. S’ofereix 
a ls / les  joves amb idees 
empresar ia ls  les e ines i 
l'oportunitat de convertir aquestes 
idees de negoci en un pla de 
negocis concret. 

A través d'aquest programa, la 
intenció de la Jove Cambra és  
oferir assistència a joves 
empresaris a través d'un ajut 
financer i, a la vegada, crear una 
xarxa mundia l  de  l íders 
empresarials joves amb les 
mateixes característiques.  

Aquest concurs està obert a joves 
empresaris d’entre 18 i 40 anys, 
tant si és membre de la JCI com si 
no. Com a resultat d'això, la JCI a 
nivell internacional accepta 
sol·licituds de les Organitzacions 
Nacionals (NOM), així com de les 
universitats, les organitzacions 
nacionals de la CCI, de les 

cambres de comerç locals, dels 
joves empresaris d'Europa, i de 
l'AIESEC. 

A tots els països on se celebren 
edicions nacionals d'aquest 
concurs Millor Pla d'Empresa 
(BBP), entre elles Catalunya, els 
finalistes són inscrits al concurs 
que es fa a nivell internacional. 

Aquest fet de poder participar tant 
a  n i v e l l  n a c i o n a l  c o m 
internacional, permet optar a un 
nivell de premis més elevat, i a la 
vegada promocionar-se a tots dos 
nivells, i a nivell internacional tenir 
una oportunitat d’expansió del 
negoci i de recerca de possibles 
inversors en altres països, un punt 
a tenir en compte, ja que 
d’aquesta manera s’amplien les 
possibilitats a tot el jovent 
emprenedor participant, i es 
col·labora en el foment de 
l’emprenedoria, un dels eixos de 
la JCI, i especialment de la JCI 
Catalunya. 

P e r  a  m é s  i n f o r m a c i ó : 
www.emprenem.cat● 

                    CANVIEM ELS NOSTRES HORARIS 

  

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT I TELECENTRE:  

 DE DILLUNS A DIJOUS DE 10  A 19:30H  

 I DIVENDRES DE 10 A 14H 

 SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL:  

 DEMANAR HORA AMB EL MOTIU DE LA CONSULTA, 

 NOM I TELÈFON A  sal@tarragones.org 

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

RECURSOS LABORALS: BBP o Best Bussines Plan 
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