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EL MERCAT DE TREBALL  

En el primer butlletí us dèiem que 
a l’hora de buscar feina calia tenir 
c o n s c i è n c i a  d e l s  p r o p i s 
interessos, motivacions, aptituds, 
actituds, formació i experiència. 
En aquest segon número el que 
volem és ajudar-vos a situar-vos 
dins el mercat de treball, on es 
produeix la interrelació entre 
l’oferta (llocs de treball que 
s’ofereixen) i la demanda (petició 
d’ocupació de les persones de 16 
a 65 anys que volen treballar). 

En aquest mercat de treball 
podem treballar per compte 
propi (autònoms i associats 
mitjançant cooperativa, SAL, SL, 
SA...) o bé treballar per compte 
aliè (empresa privada o pública). 

Com que el mercat de treball és 
molt dinàmic i canviant, les 
empreses exigeixen  perfils 
determinats de treballadors i 
potencien la creació de noves 
formes de treball i noves relacions 
laborals entre ells.  

El perfil més buscat per la 
majoria de les empreses és el 
d’una persona polivalent, amb 
disponibilitat horària i geogràfica, 
adaptable, que s’impliqui amb 
l’objectiu i imatge de  l’empresa, 
amb motivació per la formació 
contínua, responsable i dinàmica, 
segura de si mateixa, amb 
iniciativa i capacitat de previsió i 
capaç de treballar en equip. 

També parlem de les formes de 
treball que prenen força en 
aquest mercat, com pot ser 
l’autoocupació i també el 
teletreball, pel que algunes 
administracions inverteixen en 
centres de teletreball pensats per 
a q u e l l e s  p e r s o n e s  q u e 
requereixen una sèrie serveis per 

desenvolupar la seva feina.                 

Lamentablement, també com a 
conseqüència de les necessitats 
d’adaptació i flexibilitat de les 
empreses en funció de la 
demanda o de les necessitats de 
cada moment en el mercat de 
t rebal l ,  ex is te ixen mol tes 
modalitats de contractació 
temporal i la jornada laboral es 
torna flexible per adaptar-se a les 
necessitats de l’empresa, més 
que les del treballador, i aquest 
passa per alguns períodes 
d’ocupació i desocupació al llarg 
de la seva vida laboral. 

COM ACCEDIR A LES OFERTES 

Les vies a través de les quals 
podem accedir a les ofertes de 
feina són diverses, actualment té 
especial incidència Internet, però 
es recomana utilitzar la via adient 
segons tipus d’ocupació desitjada: 

OTG. Oficina de Treball de la 
Generalitat que depèn del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), i 
s’encarrega d’intermediar entre 
l’oferta i la demanda. Ofereix un 
servei integral per les persones 
que cerquen feina i per això fa 
també cursos de formació i 
ofereix serveis d’orientació.  

Borsa de treball: es tracta de les 
bases de dades que ofereixen 
sindicats, col·legis professionals, 

administracions, 
associacions 
empresarials... a les 

empreses per cobrir determinats 
llocs de treball. 

ETT’s: Les Empreses 
de Treball Temporal són 
empreses privades que 
posen a disposició d’altres 
empreses treballadors de forma 
temporal. 

Empreses de Selecció de 
Personal: Són les que  fan el 
procés de reclutament, avaluació i 
selecció de candidats a partir de 
les necessitats i perfils sol·licitats 
per empreses clients. 

COM ACCEDIR A LA FEINA 

Autocandidatura (presentació 
espontània): Sense que hagi cap 
oferta publicada es fa una recerca 
per iniciativa pròpia i es concerta 
una entrevista de treball. Per fer 
això cal tenir molt clar l’objectiu 
professional i tenir informació de 
les empreses. 

Xarxa de contactes. La gran 
majoria de vacants es gestiona a 
través dels contactes personals. 

Oposicions a l’Administració 
pública. Qualsevol convocatòria 
es fa pública en els butlletins 
oficials (BOE, BOP, DOGC). 

Resposta a les ofertes de 
premsa. Les empreses que 
necessiten molts candidats 
utilitzen la premsa. 

Internet. Algunes webs 
requereixen que s’hi estigui inscrit 
per accedir al lloc de treball. 

Autoocupació. Algú veu en la 
creació de la pròpia empresa una 
via de sortida de la precarietat. 
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En aquests moments 
s’està fent difusió de la nova oferta formativa dels 
centres de formació. Si desitges adquirir nous 
coneixements en àmbits específics (com per exemple 
ofimàtica, soldadura, paleta, etc.) o millorar les teves 
competències (habilitats directives, tècniques de 
comunicació, negociació...) has de tenir en compte que 
s’estan iniciant les inscripcions de cursos de formació 
subvencionats per a treballadors en actiu i autònoms i 
també per a aturats. 

Aquí hi ha una relació d’entitats que organitzen i 
imparteixen els cursos i la seva adreça web: 

AFPES: www.afpes.com 

Cambra de Comerç de Tarragona: www.cambratgn.es 

Cambra de Comerç de Reus: cambrareus.org 

CCOO: www.ccoo.es 

CEOP: www.ceop.es 

CEPTA: www.cepta.es 

CIFO: www.ecifo.net 

Consell Comarcal del Tarragonès: 
www.tarragones.cat 

Consell Comarcal del Baix Camp: 
www.baixcamp.cat 

Creu Roja: www.cruzroja.org 

Fons Formació: www.ffzm.com 

Institut Gaudí de la Construcció: www.igaudi.com 

Novatècnica: 

www.cfonovatecnica.com 

Mas Carandell: 
www.mascarandell.org 

Pimec-sefes: www.pimec.es 
 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:                                                  

Monitor/a de menjador escolar 

Aquesta és una feina per a la que per normativa no s’obliga a tenir una formació específica, tot i que en la majoria 
de centres educatius la demanen, ja que es considera totalment recomanable pel tipus de feina que es realitza i la 
responsabilitat que comporta. 

El curs específic per ser monitor/a de menjador té com a ob-
jectiu que s’adquireixin coneixements, habilitats i capacitats 
per treballar i desenvolupar una tasca de suport als nens i 
les nenes en el menjador escolar. 

Els continguts  que acostumen a formar part d’aquest curs 
són: psicologia del desenvolupament, aspectes psicopeda-
gògics i socials, higiene i seguretat alimentària, resolució de 
conflictes, el funcionament del menjador, planificació 
d’activitats, l’equip de monitors i coordinació, recursos per al 
temps d’esbarjo, habilitats de lideratge... 

Es considera que els monitors de menjador pertanyen a la 
categoria professional de monitor en el lleure i tot i que la 
taula salarial ve determinada pel conveni, es troba una gran 
diferència entre els sous (que oscil·len entre els 200€ fins als 
450€ per una jornada parcial de 2 a 3 hores /dia), així com 
en els tipus de contractes que es realitzen (coordinadors, 
monitors, auxiliars...). 

Els interessats en dur a terme aquesta feina poden contactar 
amb els centres escolars directament (especialment les AMPA’s que són les que acostumen a gestionar alguns 
menjadors escolars), amb alguns Consells Comarcals, i/o amb les empreses que gestionen menjadors i que anne-
xem en el quadre.  

DADES D’INTERÈS 

CONVENI: Conveni col·lectiu de treball del sector 
del lleure educatiu i sociocultural. http://
www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/
Arxiu/conveni.pdf 

ESCOLES ON FER EL CURS: Creu Roja, Mas 
Carandell, l’Escola de l’Esplai... Així com a les 
empreses que contracten, que acostumen també 
a fer-se càrrec de la formació dels seus treballa-
dors. 

EMPRESES QUE GESTIONEN MENJADORS:    
TENO (933278400), Fundació EN XARXA 
(977226923), Sys (977230225), Eulen 
(977250088), Sky Chef (934793653), Cuina i 
Lleure (977310371), Fundació Pere Tarrés 
(977249927), 7 i Tria (936821043), etc.(en troba-
reu més a la web de gencat). 
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Què és? 
Des de l’any 2001 l’Oficina de 
Serveis a la Joventut del Consell 
Comarcal del Tarragonès compta 
amb una borsa de treball en el 
lleure, un recurs que va adreçat a 
aquells joves que tenen formació i/o 
experiència en l’àmbit del lleure 
(monitors i/o directors, monitors de 
menjador, de transport escolar...) i 
també d’esports (socorristes i 
tècnics esportius) i que estan 
especialment interessats en 
treballar-hi. 

Des de l’OSJ no ens encarreguem 
ni de les entrevistes ni de la 
selecció del personal sinó que la 
nostra principal tasca és fer de 

mitjancers entre l’oferta i la 
demanda. 

De quina manera? 
Fent arribar les ofertes als 
demandants a través de correu 
electrònic perquè els interessats 
puguin fer arribar el seu currículum 
vitae a l’empresa o a l’administració 
interessada. 

Quins avantatges té formar part 
d’aquesta borsa? 
D’una banda la immediatesa de 
conèixer les ofertes que sorgeixen, 
ja que quan algú ens fa arribar la 
seva oferta de feina, el que fem és 
trametre-la en el mateix moment als 
usuaris de la borsa. 

D’altra banda, l’estalvi de 

temps en la recerca, ja que de 
manera regular, cada dilluns, les 
persones que formen part de la 
base de dades de la borsa reben 
informació actualitzada de les 
ofertes de treball que surten a la 
premsa, diaris oficials (DOGC, 
BOP...), Servei d’Ocupació de 
Catalunya (de Tarragona, Valls, El 
Vendrell, Reus...), ETT’s, webs 
(infojobs, computrabajo), etc. i que 
guarden una relació directa o 
indirecta amb el món de l’educació 
en el lleure, els esports i també 
educació formal, psicologia, 
integració social... 

A www.tarragones.org/joventut 
trobareu l’apartat borsa de treball 
que dóna accés a un formulari que 
us permetrà formar part de la borsa. 

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:  

de dilluns a dijous 

de 16:30 a 19:30h.  

És preferible concertar  

cita prèvia per telèfon o  

per correu electrònic: 

Telf. 977244500     

NECESSITEM LA TEVA COL·LABORACIÓ PER FER D’AQUEST 
BUTLLETÍ UNA EINA ÚTIL! 

SI TENS DUBTES I/O PROPOSTES DE TEMES QUE ET  

SEMBLIN INTERESSANTS ET PREGUEM QUE ENS ELS FACIS 
ARRIBAR A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC  

sal@tarragones.org 

LA NOSTRA BORSA DE TREBALL EN EL LLEURE 


