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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Cada vegada és més freqüent la gestió 

de personal de qualsevol empresa 

privada a través de les borses de treball 

digitals, per aquest motiu hem volgut 

actualitzar aquest tema que ja havíem 

tractat en una ocasió anterior: la recerca 

de feina per Internet. 

Existeixen diferents tipus de recursos a 

través dels quals es poden buscar ofertes 

de treball: portals de recerca d'ocupació, 

borses de treball d'empreses, consultores 

de recursos humans, empreses de treball 

temporal i xarxes socials de 

professionals.  

A part de conèixer com utilitzar aquests 

recursos, s’ha de navegar per les 

diferents web i conèixer les diferents 

formes d’inserir les dades del CV en un 

portal de recerca d'ocupació o saber com 

sol�licitar una ocupació en la borsa de 

treball d'una empresa. 

En l’actualitat Internet és una eina molt 
efectiva per a la recerca d’ocupació 
perquè la xarxa ofereix recursos que 
posen en contacte l'oferta i la demanda 
de perfils professionals, de manera que 
podem accedir ràpidament a un gran 
nombre de possibles ocupacions sense 
moure's de casa, a l’hora que es vulgui i 
sense grans despeses, només havent 
introduït les dades personals i 
professionals en un formulari.  

Els portals de recerca d’ocupació són 
recursos generals i públics que serveixen 
de punt de trobada i d’intermediació entre 
les persones que busquen ocupació (que 
usen gratuïtament l'eina) i les empreses 
que busquen personal (que paguen per 
publicar les seves ofertes). És a dir, són 
l'alternativa digital a les pàgines 
d'ocupació o classificats dels periòdics. 

Els principals avantatges són la 
comoditat, la rapidesa, la rendibilitat 
temps/diners i l’accessibilitat a través del 
correu electrònic personal, entre altres. 

I d’altra banda es requereix en totes elles 
tenir un CV (preferiblement en pdf) i tenir 

un compte de correu electrònic que cal 
visitar amb freqüència. 

Per poder utilitzar el servei és necessari 
donar-se d'alta al portal i introduir les 
dades del CV seguint els passos que 
s'indiquen en la web (normalment cal  
simplement emplenar formularis). 

Tot i que és important fer difusió del CV a 
tants llocs com sigui possible de vegades 
no és necessari introduir-lo en tots els 
portals, ja que invertiríem molt temps i 
seria difícil mantenir tots els CV 
actualitzats i recordar les contrasenyes. A 
més a més moltes empreses publiquen 
les seves ofertes en més d'un portal. Per 
això, el que us recomanem és que visiteu 
els diferents portals i escolliu aquells que 
ofereixin un major nombre d'ofertes que 
encaixin amb el vostre perfil o que 
ofereixin millors resultats d’acord amb les 
vostres necessitats. 

Alguns portals a més a més de donar la 
possibilitat de publicar el CV i accedir a 
les ofertes de treball, proporcionen 
diversos serveis addicionals de gestió i 
enviament d'ofertes. 

Exemple: www.infojobs.net 

Hi ha molts llocs que ofereixen ajuda i 
informació sobre com fer-ho (pots 
consultar el butlletí del mes de novembre 
de 2010 a la web www.tarragones.cat, on 
figuren les entitats dedicades a la inserció 
de la província de Tarragona). 

Algunes empreses tenen borses de 
treball pròpies o publiquen ofertes de 
treball en la seva web. Són recursos 
específics dirigits a persones que cerquen 
ocupació en un sector concret d’activitat. 
Proporcionen un contacte directe amb 
l'empresa, sense intermediaris.  

També és freqüent que petites i mitjanes 
empreses col�loquin en la seva web una 
opció per a enviar el CV, per tal de crear 
una base de dades de possibles 
candidats per quan hi hagi alguna vacant.  

Exemple: www.carrefour.es 

Les consultores de recursos humans 

són empreses especialitzades que 
realitzen seleccions de personal segons 
les necessitats dels seus clients. Aquests 
són empreses que acostumen a sol�licitar 
la selecció de càrrecs directius, 
comandaments intermedis o llocs que 
requereixen perfils amb especialització. 
Disposen de bases de dades pròpies per 
a la selecció de candidats en les quals és 
possible introduir el CV a través 
d'Internet. Algunes també publiquen en la 
seva web els processos de selecció que 
tenen oberts. 

Exemple: www.tauconsulting.cat 

Xarxes socials professionals 

L’usuari d’una xarxa social professional 
crea el seu cv com a perfil, defineix el que 
pot aportar laboralment i els seus punts 
forts. D’aquesta manera, pot interactuar 
amb altres persones per trobar feina, 
millorar l’agenda de contactes, ampliar 
coneixements, generar projectes, oferir-
se, etc. Els departaments de personal i 
consultores de RRHH en aquestes xarxes 
busquen perfils per cobrir ofertes laborals. 

E x e m p l e :  w w w . x i n g . c o m  o 
www.viadeo.com. 

La candidatura espontània a través 
d’Internet consisteix en donar-se a 
conèixer en una empresa que ens 
interessi sense necessitat que existeixi 
una oferta laboral que s'ajusti al nostre 
perfil en aquell moment. L’objectiu és 
aconseguir una entrevista amb el 
responsable de RRHH o amb algun 
directiu. A través d’internet augmenta la 
capacitat i efectivitat de la candidatura 
espontània, però prèviament s’ha 
d’aconseguir el correu electrònic dels 
responsables de la contractació de 
personal o del cap d’empresa que ens 
interessa per a contactar directament amb 
ell/ella. Això ho podeu fer des de portals 
que tenen servei de recerca d'empreses, 
a través del web de la mateixa empresa, 
trucant per telèfon o a través de contactes 
personals que tinguin aquesta 
informació● 

  

CERCAR TREBALL PER INTERNETCERCAR TREBALL PER INTERNET  
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La figura de l’agent de salut comunitària és un professional 

que treballa en un equip de personal sanitari. El seu objectiu 

és convertir-se en un pont entre els serveis d'atenció i infor-

mació sanitària i les persones de la  comunitat de referència, 

per tal de millorar els canals d’informació, les iniciatives i els 

recursos. A més, s'encarrega de dinamitzar accions de pro-

moció de la salut amb la finalitat d'influir sobre l'individu i so-

bre la comunitat. 

Les funcions de l'agent comunitari de salut es desenvolupen 

en tres grans eixos: sociocultural, sanitari i comunitari. 

En l’àmbit sociocultural desenvolupa tasques adreçades a 

resoldre les dificultats generades per les diferències culturals 

entre el/la pacient i el personal sanitari amb l’objectiu de mi-

llorar l'enteniment entre el centre de salut i la comunitat. Fa 

de mediador cultural i analitza l'estructura i els processos 

interns del servei, dels programes i els materials de promoció 

de la salut.  

Quant al sector sanitari, desenvolupa accions dirigides a 

augmentar el nivell d'informació sanitària davant dels proble-

mes de salut; ajuda a l'explicació dels resultats, el tractament 

o les prescripcions mèdiques; informa de recursos de suport 

dels serveis locals i de la comunitat (associacions, recursos 

administratius, d'assistència social, etc.); explica el procés 

diagnòstic i administratiu dels serveis de salut; promou i du a 

terme accions d'informació sanitària; difon els recursos socio-

sanitaris disponibles i el seu funcionament, etc. 

Pel que fa a l’eix comunitari, fomenta el teixit social per re-

duir els factors que augmenten la vulnerabilitat de les perso-

nes o les comunitats. Les tasques a desenvolupar consistei-

xen a augmentar els canals d'informació amb les comunitats 

(presentar programes, fer difusió, crear espais de trobada, 

etc.). També proporciona suport i dinamitza iniciatives comu-

nitàries i afavoreix la comunicació entre serveis que ofereixen 

suport a la població (serveis socials, sanitaris, educatius...) 

per millorar la detecció de possibles problemes de salut. I 

també fomenta accions de promoció de la salut. 

Pel que fa als estudis no hi ha una formació determinada, 

sinó que s’ha de comptar amb una formació acadèmica bàsi-

ca i una certa experiència en treball social. Sí que és neces-

sari però, que la persona que desenvolupi aquesta ocupació 

disposi de dades bàsiques sobre salut, coneixements de pre-

venció de malalties, informació sobre alimentació i nutrició, 

coneixement de mesures d’actuació en cas d’emergències... 

D’altra banda, ha de saber identificar problemes de salut a la 

comunitat i les persones susceptibles de rebre ajuda en ne-

cessitats com: tramitació de la targeta sanitària, utilització de 

recursos sociosanitaris, informació sobre drets i deures, llei 

d'estrangeria, etc., i del projecte sanitari (VIH-SIDA, tubercu-

losi, ETS, hepatitis, mètodes anticonceptius)● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions:  AGENT DE SALUT COMUNITÀRIA  
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FORMACIÓ 

La Universitat Internacional del Mar 

de Múrcia imparteix del 12 al 16 de 

setembre de 2011 la 28a edició del 

curs: L’educació no formal en el 

treball amb joves. Mètodes i me-

todologies. 

Es tracta d’una formació dirigida a 

estudiants o titulats universitaris, 

tècnics/ques de joventut, anima-

dors/es juvenils, educadors/es i 

qualsevol altra persona interessada 

en joves i adolescents. 

Aquest curs pretén explorar àmbits 

educatius, afavorir coneixements i 

habilitats en la realització de progra-

mes i intervencions educatives, ex-

perimentar mètodes i metodologies 

amb joves i, finalment, conèixer bo-

nes pràctiques i intercanviar infor-

mació sobre l’evolució dels entorns 

d’educació no formal. 

La durada del curs és de 30 hores 

amb un cost de 95€.  

Per realitzar la matrícula s’ha 

d’omplir el formulari al web http://

un.es/unimar.  

El termini de matrícula acaba el 

dia 6 de setembre.  

En funció de la normativa de la uni-

versitat, aquesta activitat pot tenir 

reconeixement de crèdits. 

Per a més informació contactar a 

través del correu electrònic:  

unimar@um.es● 

 
 

En ocasions entitats públiques o privades organitzen cursos 

d’Agent de salut que acostumen a ser de pagament 



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÀGINA 3 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

El Centre d’Intervenció Especialitzada 

(CIE) és un servei públic de la 

Secretaria de Família de la Generalitat 

de Catalunya, i és gestionat per la 

Fundació Salut i Comunitat (FSC) des 

de l’any 2009. Una de les seves seus 

es troba a Tarragona, i des s’ofereix 

atenció integral i recursos en el procés 

de recuperació del dany de les dones 

que viuen a Catalunya i que han patit o 

pateixen situacions de violència 

masclista i també a les seves filles i 

fills i altres persones del seu entorn 

testimonis i/o víct imes, sense 

discriminació per edat, estat de salut, 

discapacitat, situació legal, orientació 

sexual i/o procedència.  

 

En aquesta línia, el principal objectiu 

del CIE és oferir informació i atenció a 

aquestes persones i ajudar a la seva 

recuperació potenciant programes 

específics de prevenció, assistència i 

sensibilització comunitària. 

 

Les principals activitats realitzades des 

del centre són: 

- Atenció de les demandes de les 

dones i acompanyament en la presa 

de decisions i inici del seu procés de 

recuperació, valorant la conveniència 

de la seva derivació a d’altres recursos 

(d’acolliment, sanitaris, d’inserció 

laboralK).  

-  Programes  de  recuperac ió 

b iops icosoc ia l  en foca ts  a  la 

recuperació dels danys ocasionats per 

situacions de violència.  

- Espai terapèutic per als fills i filles de 

les dones en procés de recuperació.  

- Coordinacions amb tots els serveis 

que integren la xarxa d’atenció i 

recuperació per a dones en situació de 

violència per garantir el procés de 

recuperació, oferint col�laboració, 

informació i assessorament.  

- Seguiment individual dels casos que 

requereixin derivacions específiques.  

- Participació, col�laboració i impuls en 

iniciatives comunitàries de prevenció i 

sensibilització de la violència cap a les 

dones.  

- Col�laboració amb les Institucions 

locals.  

- Intervencions específiques en els 

serveis d’atenció i acol l iment 

d’urgències.  

- Valoració i propostes per a l’accés a 

d’altres serveis específics de la 

“Secretaria de Família” quan la 

normativa ho permeti.  

El centre compta amb un seguit de 

professionals que formen un equip 

multidisciplinari en els àmbits del dret, 

la psicologia, l’educació social, la 

inserció laboral i la mediació cultural. 

CONTACTE: 

C. Cristòfor Colom, 28 1r 

43001 Tarragona   

Tel. 977 920 406  

Fax. 977 920 405 

A/e: cie.tarragona@fsyc.org 

Horari d’atenció:  

De dilluns a divendres de 9 a 14h  

i de 16h a 19.30h   

Tècnica d’inserció laboral:  

Carmen Valiente 

c/e: insercio.cietarragona@fsyc.org● 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL EN TEMES 
D’HABITATGE, SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL... 

 HORARI D’ESTIU (DE JULIOL A SETEMBRE): DE 9:30 A 14H    

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:   

CENTRE INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA 
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