


Hola, en què et puc ajudar? 
Mm, vull 
treballar 

Molt bé, de què t’agradaria 
treballar? 

De qualsevol cosa, el que 
vull es treballar 

I com hauria de ser aquest 
treball? A on? Horari? 

Doncs, que estigui prop de casa. 
L’horari?,  de matins però que no hagi 
de matinar, a les 9:30 o 10, així estaria 

bé.   
Que tingui un BON SOU !, uns 1.300 € i 

com a mínim un mes de vacances. 
AH! I que no es treballi cap de 
setmana, això és important.  



 

El mercat de treball és l’espai on es 
produeix l’intercanvi entre l’oferta i la 

demanda d’ocupació.  
 

 

 

 

 

 
Per més informació fes clic: 

SOC: El Mercat de Treball 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/mercatLaboral.html


Hi trobem:  

 Empreses: generen les ofertes laborals 

 Treballadors/es: sol·liciten i ocupen les ofertes laborals 
 

S’estructura per: 

 SECTORS (Per exemple: Turisme) 

                   FAMÍLIES OCUPACIONALS (P. ex: Turisme i Hostaleria) 

               OCUPACIONS (P. ex: Cuina) 

                        LLOCS DE FEINA (P. ex: Cap de partida) 



 

Agrupació d'activitats professionals pertanyents 
a diferents llocs de treball amb característiques 

comunes.  
Font: Servicio Público de Empleo Estatal  

 

Formes de treball:  
 Treball per compte propi 

 Treball per compte aliè 



 L’impacte de les noves TIC: 
 Minimització de mà d’obra qualificada 
 Noves oportunitats per l’autocupació, les  tecnologies, el teletreball... 

 Aparició d’una nova cultura contractual 
 Contractació menys segura però més possibilista 

 Tercialització de l’economia o potenciació del sector serveis 
 Flexibilitat de la jornada laboral 
 Reducció del personal 
 Reestructuració dels tres sectors 
 Major dinamisme en les PIMES (petites i mitjanes empreses) 
 Canvi en la piràmide de la població 

 Menys joves i més població envellida 

 Canvi de pautes culturals 
 Canvi de perfils professionals i/o laborals 

 Ocupabilitat per competències.  
 
 
 

Per més informació fes clic: 

Barcelonajove: El Mercat de treball 

Universitat  Jaume I: Tendències del Mercat laboral 

 

http://www.barcelonesjove.net/2-el-mercat-de-treball
http://www.uji.es/CA/content/preocupat/699973-700933.html


 Aparició molt ràpida de noves professions 
 Inestabilitat laboral 
 Gran importància del sector serveis 
 Contractació a través d’intermediaris 

 ETT, empreses d’elecció 

 Domini de les destreses relacionals i les noves tecnologies 
 Importància de la formació contínua: reciclatge 
 Organització complexa, necessitat de capacitat 

d’autonomia 
 Polivalència, adaptabilitat i disposició a l’aprenentatge 

permanent 
 Mecanització, robots, automatismes industrials 
 

 



  

 Total d’aturats/des a Catalunya el 4t trimestre del 2012 és de : 885.100 persones (és la taxa 
d’atur més alta dels darrers 35 anys). Representa un 23’94% de persones aturades 

 

 El col·lectiu més afectat per l’augment de l’atur és el dels: 

 Joves  d’entre 16 i 24 anys (amb un 52’14% d’aturats/des) 

 

 Per territori, l’atur augmenta a les quatre províncies 

 

 Sectorialment, el descens de l’ocupació ha estat generalitzat, amb 30.900 ocupats menys als 
serveis (-1,5%), 25.400 menys a la indústria (-4,7%), 10.200 menys a la construcció (-5,7%) i 6.500 
menys a l’agricultura (-11,6%).  

 

* Pots actualitzar les dades accedint als links que se t’ofereixen a continuació 
 

Font: Observatori d’empresa i ocupació 

Per més informació fes clic: 

Observatori d’empresa i ocupació: Dades Mercat de treball 

Observatori d’empresa i ocupació: Joves i Mercat de treball 

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.d7ae7a309d9733d498740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=036cd247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=036cd247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=d4501804f5ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d4501804f5ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default




 
 Adaptabilitat i flexibilitat 
 Polivalència, disposició al canvi 
 Disposició a l’aprenentatge permanent 
 Capacitat d’organització autònoma 
 Habilitat negociadora 
 Capacitat de treballar en equip 
 Iniciativa i creativitat 
 Responsabilitat 
 Proactivitat 
 Capacitat de situar-se en el context laboral 
 Habilitats comunicatives 
 Capacitat de gestionar l'estrès 
 

Per més informació fes clic: 

Ara emprenem: Què demana el mercat de treball per al 2013? 

http://emprenem.ara.cat/barcelonatreball/2013/01/08/que-demana-el-mercat-de-treball-per-al-2013/


• Un contracte laboral 
• El salari 
• L’Estatut dels Treballadors 
•Un conveni Col·lectiu 
•Els drets i deures d’un/a treballador/a 



 Contracte laboral 
 És l’acord entre empresari/a i treballador/a, segons el qual aquest/a 

últim/a presta determinats serveis per compte de l’empresa a canvi 
d’un sou 

 Salari 
 És la compensació econòmica o en espècie que rep un/a treballador/a 

a canvi del seu treball. 

 Estatut dels Treballadors 
 És el marc legal on es regulen els drets i deures d’un/a treballador/a. 

 Conveni Col·lectiu 
 És un acord escrit per fixar les condicions laborals a què s'han d'ajustar 

els contractes individuals de treball 

Per més informació fes clic: 

Direcció General de Joventut de la Generalitat (Oficina Jove de Treball): 

Vocabulari 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.bff3da723f36edc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=5647f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5647f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.bff3da723f36edc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=5647f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5647f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 DRETS 
 A l’ocupació efectiva durant la jornada laboral 
 A la promoció i formació en el treball 
 A no ser discriminat/da per accedir a un lloc de treball 
 A la integritat física i a la intimitat 
 A percebre puntualment el salari 
 A afiliar-se lliurement, escollir representants i desenvolupar activitat sindical 
 Els demés que s’estableixen al contracte de treball 

 DEURES 
 Complir amb les obligacions del lloc de treball 
 Complir amb les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin 
 Complir amb les instruccions dels empresaris 
 Contribuir a  millorar la productivitat de l’empresa 
 Els demés que s’estableixen en el contracte.  

Per més informació fes clic: 

Portal Web de Joventut: Drets i Deures dels/de les Treballadors/es 

Estatut dels/de les Treballadors/es 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,121995261_624943129_1,00.html
http://www.ugt.es/DatoBasico/estatutodelostrabajadoresactualizado.pdf

