
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional  1

GLOSSARI  TERMINOLÒGIC  

EN L’ÀMBIT  D’ORIENTACIÓ  PROFESSIONAL 

 
 Acció  tutorial.  Acció  formativa  d’orientació  i  ajuda  que  el  professor–tutor  i  la  resta  de 

l’equip  docent  realitzen  amb  els  seus  alumnes  (a  nivell  individual,  i  de  grup,  en  l’àmbit 
personal, escolar  i professional), al temps que exerceixen  la seva funció docent.   Aquesta 
acció formativa també s’hauria d’adreçar a la resta d’agents educatius com les famílies. 

 Acció  professional  contextualitzada.    Actuació  vinculada  entre  les  competències  de  la 
persona –els seus propis recursos– i la competència professional. 

 Accions  concertades. Marc d’un programa  comú establert per diferents estats membres 
amb l’objectiu d’aconseguir finalitats determinades de tipus industrial, social o de recerca. 

 Acreditació de competències: Procés pel qual s’atorga un reconeixement de competències 
a  una  persona  per  desenvolupar  una  professió.  Les  vies  d’acreditació més  usuals  en  el 
sistema  de  formació  professional  en  el  nostre  territori  són  els  títols  de  formació 
professional, els certificats de professionalitat, els certificats de formació ocupacional i / o 
contínua, i també els certificats de les accions formatives dels programes de garantia social 
i escoles taller. 

 Actitud. Predisposició d’una manera de  ser o d’actuar d’una persona. Té un  component 
cognitiu i emocional, i genera interpretacions subjectives sobre  una realitat o una situació. 

 Activitat professional. Conjunt de tasques laborals realitzades per un individuo i que tenen 
una certa relació entre si, y una congruència en l’àmbit d’un  lloc de treball. S’identifiquen  
mitjançant verbs d’acció i poden agrupar‐se en funcions professionals. 

 Ajuda. Del  verb  ajudar,  significa  oferir  cooperació,  posar  els mitjans  i  fer  un  esforç  per 
aconseguir una  fita.  En orientació  es pot definir  com  ajut per  la pressa de decisions  en 
alguns casos es pot prendre com l’objectiu de la orientació. 

 Anàlisis  de  llocs  de  treball  (ADP).  Anàlisi  detallat  i  exhaustiu    d’un  lloc  de  treball,  del 
contingut , de les funcions i tasques, del rendiment, posició jeràrquica, requeriments, etc., i 
per tant de les qualificacions i qualitats necessàries per aconseguir un exercici i realització 
optima en el lloc de treball. 

 Aptitud professional. Es la capacitat natural o apresa per realitzar  una activitat laboral, Es 
tracte  d’habilitats  i/o  qualificacions  desenvolupades  d’un  modus  competent  en  una 
professió determinada. 

 Àrea  funcional  d’activitat.  Conjunt  d’activitats  professionals  que  tenen  una  base 
professional homogènia en la organització del  treball. Les diverses àrees d’activitat en que 
es divideixen les estructures organitzatives i professionals dels sector o empreses son, àrea 
administrativa, comercial tècnica i operativa, financera, etc. 

 Àrea  professional.  En  contexts  educatius  es  contempla  com  un  conjunt  de  continguts, 
tècniques,  objectes  físics  i  símbols,  agrupats  per  la  necessitat  d’afrontar  problemes 
homogenis  respecte  dels  objectius  de  producció  (funcions  i  sub‐funcions)  i  dels 
coneixements i habilitats necessaris per aconseguir‐los (sub‐processos). Segons l’INEM, una 
àrea professional es una agrupació d’ocupacions emmarcades en una  fase del procés  i/o 
activitat productiva i que poden tenir continguts professionals comuns. 

 Assessorament. És un model d’intervenció psicopedagògica basat en una relació d’ajut per 
la  presa  de  decisions  en  la  que  la  comunicació  és  un  aspecte  principal  de 
desenvolupament. 

 Assessorament vocacional. Procés estructurat d’ajuda  tècnica, sol∙licitat per una persona 
que  esta  en  situació  de  transició  o  incertesa,  amb  l’objectiu  d’aconseguir  el  millor 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional  2

desenvolupament  de  carrera  professional  mitjançant  la  facilitació  i  clarificació  de  la 
informació necessària per avaluar  la pròpia experiència amb contrast en el mon  laboral  i 
poder prendre decisions realistes i encertades. 

 Autoconcepte. És una descripció feta per una persona de les múltiples dimensions  (física, 
psíquica, social, escolar professional, etc.) que  la configuren,  reconegudes com part d’un 
mateix. Es generen a partir d’un procés de construcció dinàmica en  la  interacció amb els 
demés i l’entorn. Representa un coneixement de les pròpies aptituds, recursos i limitacions 
i com a tal el subjecte és un organitzador de les percepcions sobre sí mateix. 

 Autoestima. Es tracte d’una valoració que la persona efectua sobre si mateixa en funció de 
la descripció e implica una representació afectiva i complexa i canviant que es pot reflectir 
en una grau de satisfacció pròpia. 

 Auto  formació.  Aprenentatge  assolit  d’un mòdul  personal mitjançant  recursos  didàctics 
adients. Normalment  inclou una autoavaluació  i en ocasions un seguiment en  la professió 
del subjecte. 

 Balanç de competències. Metodologia d’orientació per a definir projecte professional. El 
conjunt d’objectius previstos en cada unitat cerquen que la persona se situï en el context, 
obtingui el seu capital competencial i disposi d’aquest coneixement a favor de l’assoliment 
de l’objectiu laboral. 

 Bloc.  És un espai a Internet que recopila cronològicament articles (denominats posts) d’un 
o varis autors/es. La interacció es produeix quan els lectors/es deixen els seus comentaris i 
l’autor/a els respon de manera pública, creant una espècie de diàleg. L’ús o tema de cada 
bloc es particular; hi ha personals, periodístics, empresarials, educatius... 

 Bretxa  digital.  Desigual  difusió  i  desenvolupament  del  us  de  les  TIC  (Tecnologies  de  la 
Informació  i  la  Comunicació)  entre  els  diferents  països,  contextos  socials  i  col∙lectius 
professionals. 

 Camp professional. Indica  l’espai de professionalitat cap al qual  l’estudiant pot moure’s a 
partir de la consecució d’una determinada competència professional. 

 Capacitat  professional.  Aptitud  per  realitzar  activitats  i  desenvolupament  de  tasques 
laborals. Depèn d’una sèrie de requisits com la maduresa, la formació, experiència pràctica, 
etc. Es tracta d’activitats generades per la formació i per la experiència en l’exercici laboral 
desenvolupades amb competència professional 

 Capital Humà. Personal que  forma part d’una empresa. Es un  concepte  tant quantitatiu 
com qualitatiu donat que no només es refereix al nombre de treballadors sinó a tot el que 
aquests puguin aportar a la organització. 

 Carrera (career). Seqüencia de tots els rols i ocupacions al llarg de la vida d’una persona. El 
desenvolupament de  la carrera es aquell conjunt de factors, econòmics, físics psicològics, 
sociològics,  i  educatius  que  es  combinen,  per  donar  forma  o  contingut  a  la  carrera  de 
qualsevol persona al llarg del cicle vital. Es refereix amb aquelles feines remunerades o no, 
que les persones realitzen durant la vida laboral. 

 Carrera professional. Conjunt de rols  i ocupacions que una mateixa persona desenvolupa 
al llarg de la serva vida professional. 

 Carta  de  presentació.  Text  escrit  que  mostra  la  presentació  formal  de  nosaltres 
mateixos/es i del nostre currículum. 

 Catàleg  nacional  de  qualificacions  professionals:  És  l’eina  del  Sistema  Nacional  de  les 
Qualificacions  i  Formació  Professional  que  ordena  les  qualificacions  professionals, 
susceptibles  de  reconeixement  i  acreditació,  identificades  en  el  sistema  productiu  en 
funció de  les competències apropiades per a l’exercici professional. Inclou el contingut de 
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la  formació professional  associada  a  cada qualificació,  segons una estructura de mòduls 
formatius  articulats  en  el  Catàleg Modular  de  Formació  Professional.  L'ICQP  elabora  els 
referents a Catalunya 

 Centre  col∙laborador.  En  el  context  de  la  formació  ocupacional,  es  qualsevol  centre  de 
formació  amb  capacitat  per  impartir  formació  professional  ocupacional  reconeguda  per 
l’INEM  o  per  les  comunitats  autònomes  competents,  amb  indicació  expressa  de  les 
especialitats formatives homologades. Poden ser centres col∙laboradors els centres públics 
o  privats  de  formació  professional,  així  com  les  empreses,  institucions,  organitzacions  o 
associacions empresarials  i  sindicals que poden  impartir  cursos de  formació professional 
ocupacional en les especialitats homologades. 

 Certificat de professionalitat: document acreditatiu de la competència adquirida per la via 
de la formació professional, gestionada per l'Administració laboral. 

 CIUO.  La  CIUO  (Clasificación  Internacional  Uniforme  de  Ocupaciones)  de  la  OIT  va  ser 
publicada per primer cop al 1958. Ordena de forma sistemàtica  les ocupacions de tota  la 
població civil activa, inclou la definició d’unes 2.000 ocupacions. 

 Classificació ocupacional/professional. Sistema d’ordenació i organització jeràrquica de les 
professional en funció de determinats criteris que, generalment, son el nivell formatiu, el 
sector d’activitat econòmica  i  la   categoria o nivell de comandament  i  responsabilitat en 
l’estructura  laboral. Fa referència també a  l’emmarcament de cada treballador en  la seva 
categoria en relació a  la titulació, edat, antiguitat, perillositat, etc.,   segons  la classificació 
nacional, el conveni col∙lectiu, y la normativa laboral. 

 Coaching.  Estratègia  de  formació  i  recolzament  que  consisteix  en  que  un  conseller  o 
“coach”, o tutor, observa la conducta d’una persona i li dona orientació per tal de millorar 
les capacitats comunicatives, relacions interpersonals, lideratge, treball en equip, etc. 

 Codi  deontològic.  Conjunt  de  principis  i  nomes  ètiques  que  regulen  la  conducta  de  les 
persones en el seu desenvolupament professional. La ètica professional té connexió amb el 
rol social d’una professió, les seves funcions i responsabilitats, objectius, actituds, etc. cap 
a les qüestions socials. 

 Competència de base. Conjunt de coneixements  instrumentals relacionats amb el mercat 
laboral, com el coneixement bàsic del seu funcionament i la gestió dels recursos necessaris 
per a poder tenir accés a una ocupació. 

 Competència  professional.    Conjunt  integrat  i  complex  de  coneixements,  capacitats, 
habilitats, destreses i comportaments laborals, considerats en un sentit molt ampli, que es 
posen en joc en l’execució d’una determinada activitat laboral. 

 Competència  transversal.    Conjunt  de  capacitats,  habilitats  i  actituds  necessaris  per  a 
donar resposta a situacions laborals de diversa complexitat. Aquestes competències tenen 
un  caràcter  transversal  en moltes  ocupacions  i  contextos  i  amb  un  elevat  component 
cognitiu. 

 Competència  tècnica‐professional.   Conjunt  de  coneixements  teòrics  i  tècnics  específics 
necessaris per al desenvolupament d’una determinada activitat laboral, i es defineixen per 
un ofici, un perfil professional o un lloc de treball. 

 Competències: Són el conjunt de capacitats efectives per portar a terme exitosament una 
activitat  laboral en concret. No és una probabilitat de èxit en  la execució d’una  feina: és 
una  capacitat  real  i  demostrada.    Les  competències  s’engloben  en  un  conjunt  de 
comportaments  observables  que  inclou:  coneixements,  habilitats,  actituds  i  valors  que 
s’han d’aportar a un treball per tal de realitzar‐lo amb el nivell adient d’eficiència. Per tant, 
no n’hi ha prou de  tenir els coneixements necessaris per  realitzar una  feina  (saber)  sinó 
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que,  a més,  cal  ser  capaç  d’aplicar  aquest  coneixement  (saber‐ho  fer)  i  tenir  l’actitud 
adequada per fer‐ho (voler‐ho fer). 

 Comunicació.    Capacitat  d’expressar mitjançant  el  llenguatge  verbal,  no  verbal  i  escrit 
pensaments, conceptes i  idees amb correcció, de manera amena  i comprensible per a qui 
rep el missatge. Cal expressar la informació de manera que es capti l’atenció i l’interès del 
receptor/a. 

 Consultor. Expert ( orientador, psicopedagog, psicòleg, pedagog, tutor, professor, etc.) que 
dona assessorament a un “mediador” o intermediari.  

 Counseling.  Procés  de  interacció  que  facilita  una millor  comprensió  de  si mateix  i  de 
l’entorn.  Tradicionalment  s’ha  entès  com  un  assessorament  o  consell  personal 
individualitzat basat  en  la  relació  cara  a  cara, bàsicament utilitzat  en  l’orientació  com  a 
procés clínic.  

 Currículum. Model de document escrit clau a l’hora de presentar la informació relativa a la 
persona candidata i que serveix per a establir el primer contacte amb les organitzacions o 
empreses on s’aspira a treballar. 

 Decisió vocacional. Es un procés elaborat al llarg de la vida que serà mes adient a mesura 
que  la  persona  sigui  capaç  d’integrar  el  coneixement  de  si  mateix  amb  els  requisits 
professionals i amb els seus propis  aspiracions i interessos. 

 Desenvolupament de carrera. Conjunt de factors psicològics, sociològics, educatius, físics, 
econòmics  i de sort  (atzar) que es combinen per  influir en  la naturalesa  i el significat del 
treball al llarg de la vida de qualsevol persona. 

 Desocupat.  Se  entén  per  una  persona  aturada  o  desocupada  quan  existeix  inactivitat 
forçosa o obligatòria com a conseqüència de que la persona no troba feina encara que ho 
esta intentant de manera activa. Aquestes dues condicions son necessàries per referir‐nos 
a una situació de desocupació. 

 Dinàmica de grup.  Eina metodològica que es desenvolupa mitjançant la planificació d’una 
sèrie  d’activitats  amb  la  finalitat  de  portar  a  terme  processos  d’ensenyament‐
aprenentatge, en les quals les persones que hi participen formen part activa del procés. Les 
tècniques varien segons la seva finalitat, el context, les característiques del grup, etc. 

 Diagnòstic de necessitats formatives. Avaluació de les competències relacionades amb un 
lloc  de  treball,  incloent  les  seves  perspectives  evolutives  i  de  les  qualificacions  que 
existeixen  professionalment.  Aquesta  anàlisi  representa  la  base  de  la  elaboració  d’un 
conjunt de referències formatives i de la prescripció d’un projecte professional. 

 Dimensió  europea  en  educació.  La  noció  de  dimensió  europea  associada  al  àmbit  de 
l’educació apareix per primera vegada a  la Resolució del Consell de Ministres d’Educació 
reunits  en  el  consell  de  9  de  febrer  de  1976.  Aquesta  noció  respon  a  la  necessitat 
reconeguda de procurar que  les  institucions escolars contribueixin a crear entre  les  joves 
generacions la consciencia de que existeix la comunitat europea, que es desenvolupa i que 
pren nota d’una sèrie de decisions que influeixen en el present i poden determinar el futur. 

 Discriminació positiva. És una acció o esforç especial, necessari per contribuir a augmentar 
la  igualtat  d’oportunitats  per  certes  persones  que,  per  diversos  motius,  es  troben  en 
situació de desavantatge per accedir al treball, l’educació, etc. 

 DOT (Dictionary of Occupational Titles). És un dels intents mes elaborats de classificació de 
les ocupacions que  inclou    informació mes de 20.000 ocupacions. La primera edició es de 
1939 i posteriorment hi ha hagut revisions.  
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 Eficàcia professional. Nivell en el qual una persona u organització sociolaboral aconsegueix 
els  resultats  programats  en  el  desenvolupament  de  la  acció  laboral  amb  els  recursos 
disponibles i en una dimensió temporal prefixada. 

 Empowerment.  Sistema  d’organització  que  te  com  a  finalitat  potenciar  la  activitat 
autònoma dels treballadors i la seva presa de decisions en base a una difusió amplia de la 
informació i el treball en grup. 

 Entrevista d’orientació. Es una estratègia fonamental de comunicació  interpersonal   en  la 
relació  orientadora  (orientador‐orientat)  utilitzada  per  obtenir  o  donar  informació  a  les 
persones  per  millorar  el  coneixement  de  si  mateixes  i  del  seu  entorn  laboral  i/o 
professional amb la finalitat de saber prendre les decisions corresponents. 

 Entrevista de definició  i  seguiment  .  Entrevista mitjançant  la  qual  s’informa  i  es  donen 
estratègies  per  a  la  cerca,  anàlisi  i  decisió  respecte  als  elements  clau  del  projecte 
professional.  En  l’entrevista  de  seguiment  la  persona  fa  una  avaluació  contínua  de 
l’execució de l’acció que estigui fent per a la consecució d’una de les fites establertes. 

 Entrevista de tancament. Entrevista que té com a objectiu avaluar el procés i concloure’l. 
 Entrevista  inicial.  Entrevista  que  té  com  a  finalitat  aclarir  i  confirmar  la  demanda 

expressada, presentar  la  idea de projecte professional, crear vincle, començar a  treballar 
sobre alguns factors d’ocupabilitat. 

 Escolta activa. Escolta consistent a atendre amb interès per tal de donar valor a la paraula 
de  l'altra  persona.  Significa  escoltar  des  del  punt  de  vista  de  qui  parla. Aquesta  escolta 
implica atenció plena cap a l’interlocutor/a: captar el significat de la totalitat del missatge, 
d’allò que expressa directament i indirectament 

 Estratègia  global  de  desenvolupament  competencial.    Estratègia  per  a  identificar, 
experimentar  i  transferir  les competències pròpies  i el nivell d’execució propi a partir de 
trobar evidències en l’experiència i definir estratègies de transferència a altres contextos i 
realitats. És interessant tenir la referència de les competències i el nivell d’execució exigits 
per a la pràctica de l’ocupació triada. 

 Euro biblioteca. Biblioteca pública que  s’integra en  la xarxa de  centres dipositaris de  les 
publicacions  de  la  Comissió  Europea  en  virtut  d’un  conveni  de  col∙laboració  amb  la 
Comissió. 

 Euro guies. Publicació de  la Oficina de Cooperació Educativa  i Científica en  col∙laboració 
amb diferents països que  recull  informació d’utilitat per el professorat  i pels estudiants, 
amb  l’objectiu  de  ensenyar‐los  a  orientar‐se,  intercanviar  experiències  i  a  cooperar  en 
l’àmbit europeu. 

 Euro  orientació.  Es  la  introducció  de  la  dimensió  europea  en  els  sistemes  d’orientació 
educativa  i professional de  cada país que n’és membre.  Te per objectiu  aconseguir una 
orientació  processual,  accessible  a  qualsevol  ciutadà  europeu  i  per  ajudar‐los  amb 
l’adaptació als canvis del mercat de treball. 

 Eurotecnet. Programa d’acció comunitària en  l’àmbit de  la  formació professional  i de  les 
noves tecnologies de la informació. 

 Factor  competencial  de  l’ocupabilitat  .  Factor  equivalent  a  competència  professional  o 
capital competencial vinculat a una ocupació. 

 Factor d’incidència. Factor de l’ocupabilitat que és un determinant clau per a l’ocupació, és 
modificable i accessible a la persona i és entès com a significatiu per a aquesta. 

 Factor  estructural  de  l’ocupabilitat.    Variable  de  tipus  polític,  econòmic  i  social  que 
conforma  les oportunitats objectives d’accés  i permanència  a  l’ocupació  amb  la qual  es 
trobarà la persona. 
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 Factor  personal  de  l’ocupabilitat  .  Element  que  forma  part  de  la  vida  privada  de  les 
persones  amb  les  quals  es  treballa.  Una  part  important  està  vinculada  al  passat  de  la 
persona  (del passat més  llunyà al més  immediat)  i es  reflecteix en  les  seves  trajectòries 
vitals, formatives i laborals i l’altra part inclou el posicionament present davant del treball i 
la situació socioeconòmica de la persona. 

 Famílies   professionals. Es  tracta d’un  conjunt d’ocupacions que  tenen elements afins o 
comuns en l’àmbit professional o laboral. Son un referent dels catàlegs  de Qualificacions i 
serveixen  per  possibilitar  la  integració  de  les  ofertes  de  formació  professional  amb 
connexió al sistema productiu. 

 Fase  inicial del procés d’inserció.   Fase en què es  formalitza  la voluntat de  la persona a 
iniciar un procés d’inserció amb l’acompanyament del dispositiu. 

 Fase de  tancament del procés d’inserció.  Fase  final  del  procés  d’inserció  que  té  com  a 
objectiu  consolidar  els  canvis  en  l’ocupabilitat  i  reduir  fins  a  acabar‐se  la  funció 
d’acompanyament. 

 Fase de treball del procés d’inserció. És el moment en què el gruix del procés d’inserció  i 
on es construeix l’itinerari individual que inclou el projecte professional. 

 Formació en alternança. Model d’organització d’un pla formatiu que combina adientment 
fases de preparació teòrica al centre educatiu i de capacitació pràctica en una organització 
socio‐laboral. 

 Formació Ocupacional.  És un subsistema de la formació professional que es recolza en les 
actuacions formatives que tenen com a objectiu la inserció o reinserció professional de les 
persones  demandants  d’ocupació.  Es  realitza mitjançant  la  qualificació,  requalificació  o 
actualització  de  les  seves  competències  laborals  que  desprès  es  podran  acreditar 
mitjançant les corresponents certificacions. 

 Formació  professional  (vocational  education).  Conjunt  d’accions  formatives 
desenvolupades en institucions docents i sociolaborals que tenen com a finalitat dotar a les 
persones de  les  competències   professionals adients per exercir una ocupació o  conjunt 
d’ocupacions. 

 Formació  professional  continua.  Conjunt  d’accions  formatives  desenvolupades  per  les 
empreses, els treballadors o  les organitzacions, a partir de  les modalitats previstes en  les 
mateixes,  adreçades  tant  a  la  millora  de  les  competències  o  qualificacions,  com  a  la 
requalificació  dels  treballadors  en  actiu,  així  es  permet  compatibilitzar  la  major 
competitivitat de l’empresa amb la formació individual del treballador 

 Formació Professional Específica: Són les activitats formatives regulades i homologades pel 
Ministeri d'Educació i Ciència (formació reglada). 

 Formació  Professional  per  a  l’ocupació:  Són  les  activitats  formatives  no  regulades  pel 
sistema educatiu oficial  (LOE). Aquests estudis  compten  amb  validesa professional,  tot  i 
que no tenen una validesa acadèmica ja que no atorguen titulacions oficials. 

 Funció  orientadora.  Funció  que  es  basa  en  l’aclariment  permanent,  en  la  provisió 
d’informació i l’estimulació de coneixement, en la promoció de la capacitat d’anàlisi, en el 
contrast d’alternatives i en la mobilització per a l’acció. Així, la persona promou la presa de 
decisió i acció des de la reflexió. 

 Gestió per competències: És un model de gestió de recursos humans que es pot aplicar a 
tots els àmbits de la gestió de personal: des de la selecció d’un determinat candidat/a, fins 
a  la  formació  que  rep,  com  l’avaluació  de  l’acompliment  i  les  seves  possibilitats  de 
promoció. 
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 Globalització.  Tendència dels mercats  i de  les  empreses  a  expandir‐se,  aconseguint una 
dimensió mundial que sobrepassa  les fronteres nacionals.  

 Grup professional. És el que aglutina unitàriament  les aptituds professionals, titulacions  i 
continguts generals de  la prestació, poden  incloure tant diverses categories professionals 
com diferents funcions o especificitats professionals 

 Habilitat.  Capacitat  o  destresa  per  la  realització  de  tasques  especifiques.  El  conjunt 
d’habilitats d’una persona és  l’element diferenciador que conforma un perfil personal  i/o 
professional. 

 Identitat digital: Rastre que deixa una persona a Internet, conformat pel conjunt de dades 
que es poden trobar a  les xarxes socials a  les que està registrat, blocs,  i/o qualsevol altre 
plataforma que parli d’aquesta persona. 

 Igualtat d’oportunitats. Total equiparació de gènere en relació a l’accés a la formació i a la 
ocupació, és el que  implica el gaudiment des mateixos deures y drets de la societat. 

 Informació  ocupacional.  Es  refereix  totes  aquelles  dades  que  es  necessari  conèixer  per 
accedir al mercat  laboral  i per determinades professions com ara, els requisits  i tècniques 
d’accés, els recursos per accedir a les ofertes d’ocupació  

 Informació professional. Conjunt de dades que es  requereixen conèixer per  ingressar en 
l’àmbit laboral y en determinades professions com són les condicions i estratègies d’accés, 
els recursos per poder anar a les ofertes de treball, la tipologia dels contractes laborals, les 
tècniques de recerca d’ocupació, etc. 

 Inserció ocupacional. Obtenció d’una feina o treball, que pot estar relacionat o no amb la 
preparació o formació de la persona que la ocupa. 

 Inserció  professional.  Obtenció  d’una  feina  o  treball  relacionada  amb  l’especialització 
professional que té la persona. 

 Interessos Professionals: Són aquelles activitats professionals que desperten la curiositat i 
l’atenció d’una persona  i per  les quals es decanta en  les eleccions que configuren  la seva 
trajectòria formativa‐laboral. 

 Intervenció.  Del  verb  intervenir,  vol  dir  prendre  part  d’un  assumpte.  L’orientació  i  
intervenció psicopedagògica és un procés d’ajut continuat a totes les persones, en tots els 
seus  aspectes,  amb  l’objectiu de potenciar el desenvolupament humà  al  llarg de  tota  la 
vida.  

 Itinerari d’inserció. Producte  resultant de personalitzar  l’oferta general d’un dispositiu a 
l’objectiu i les necessitats d’inserció de cada persona usuària, per la qual cosa l’itinerari ha 
d’haver‐se formulat en clau de projecte professional. 

 Itinerari professional. Es refereix a un conjunt de possibles recorreguts que poden donar‐
se en ocupacions que corresponen o no a un mateix àmbit  laboral.   Són  les diferents vies 
que poden transitar‐se dintre del desenvolupament d’un projecte professional 

 Jaciments  de  treball.  Espai  soci  geogràfic  que  designa  una  localització  que  integra 
estructures econòmiques, moviments de bens,  serveis  i mercat d’ocupació. En aquest es 
desenvolupen noves funcions i comeses laborals diferents dels àmbits clàssics i adreçats a 
la satisfacció de les necessitats socioprofessionals. 

 Llibre blanc. Document mitjançant el qual  la comissió europea analitza una determinada 
problemàtica  i  planteja  futures  possibles  línies  d’actuació.  Aquest  document  no  té  un 
caràcter vinculant, sinó que és un document de reflexió que serveix de referència per  les 
actuacions  comunitàries  futures.  Probablement  el més  conegut  és  el  Llibre  blanc  sobre 
creixement, competitivitat i ocupació. 
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 Llibre verd. Document de  reflexió elaborat per  la comissió europea amb anterioritat a  la 
posada en marxa d’una determinada estratègia a escala europea, que  té com a objectiu 
principal  recollir  opinions  i  contribucions  dels  sectors  afectats  per  les  futures  noves 
directrius. 

 Maduresa  vocacional.  Es  tracta  de  l’aptitud  per  realitzar  activitats  de  transició 
característiques del desenvolupament  formatiu  i professional, així com  la preparació per 
realitzar eleccions educatives i professionals, adients a l’edat i al grau de maduresa. És vol 
interpretar  com  les  conductes  de  la  persona  al  efectuar  diverses  activitats  de 
desenvolupament pròpies de cada etapa madurativa. 

 Marca  personal  (personal  branding):  Trets  distintius  que  conferim  a  la  nostra  identitat 
digital  i que ens  fa més  visibles  i més  identificables  a  la  xarxa,  tot  aportant un element 
diferenciador  al  nostre  perfil  professional  que  ens  pugui  fer  destacar,  en  funció  de 
l’objectiu que ens haguem marcat. 

 Mentoria.  Estratègia  formativa  i  d’integració  empresarial  que  radica  en  adscriure  a  un 
professional com a tutor d’una persona per a que l’ajudi a resoldre els problemes  durant la 
recerca d’ocupació i per que possibiliti el seu desenvolupament professional. 

 Mobilitat funcional. Consisteix en destinar un treballador a una tasca diferent a la que esta 
realitzant habitualment per necessitats de producció o bé per altres motius. Sempre tenint 
en comte el grup professional. 

 Mobilitat   professional. En un sentit clàssic   de caràcter soci geogràfic, s’entenen com  la 
competència d’una persona per al canvi o adaptació a noves situacions laborals en l’àmbit 
els desplaçaments que fan les persones en un espai determinat per raons de feina. 

 Mòdul  formatiu.  És  el  conjunt  de  coneixements  professionals  que  estructurat 
pedagògicament,  correspon  amb  una  etapa  significativa    del  procés  d’aprenentatge  i 
constitueix una unitat bàsica de l’avaluació del mateix. 

 Mòduls professionals. Oferta  formativa de Formació professional específica, que pot  ser 
de  grau mitja  o  grau  superior.  Es  tracta  d’una  formació  estructurada  en  un  conjunt  de 
coneixements, habilitats i destreses orientades cap a l’exercici d’una professió. Tenen una 
durada de 1000 a 1800 hores, distribuïts en un o dos cursos escolars. 

 Monografia professional. Consisteix  en un  anàlisi  ampli  amb una descripció minuciosa  i 
específica de  les necessitats, expectatives, característiques  i tasques que es desenvolupen 
en una determinada professió. 

 Motivacions  envers  el  treball:  Són  valors  i  principis  que  guien  la  nostra  conducta  i  les 
decisions que prenem en el nostre acompliment professional, es a dir, les atribucions que li 
donem a la feina. Les motivacions vers el treball són elements que es troben en la base de 
les nostres creences i esquemes mentals i per tant no són fàcilment modificables. 

 Motivació  professional.  Es  realitza  a  través  dels  factors  que  influeixen  en  la  conducta 
laboral  que  determinen  la  seva  intensitat,  la  orienten  cap  a  determinats  objectius 
professionals  e  incideixen  en  la  seva  pertinença.  La  persona  construeix  la  representació 
d’un objecte com a meta que espera aconseguir per satisfer les seves necessitats en l’àmbit 
laboral. 

 Networking: Gestió,  creació  i  foment de  la  xarxa de  contactes personals  i professionals, 
que permet  la  interrelació amb d’altres actors  (coneguts/es, professionals, empreses...),  i 
que  permet  l’accés  a  informació  privilegiada  i  la  sinèrgia  de  coneixements,  potenciant 
l’aparició  de  possibles  oportunitats  professionals.  Les  xarxes  socials  (personals  i 
professionals) són eines 2.0 faciliten i potencien el networking professional. 
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 Necessitats de formació. Diferencia de coneixements o de competències existents entre el 
perfil professional requerit i e perfil professional real de la persona. 

 Nivell  baix  de  qualificació.  Es  una  fase  que  designa  a  joves  i  adults  amb  nivells 
d’escolarització reduïts i amb una qualificació professional limitada o obsoleta i que està en 
perill de perdre el lloc de treball.  

 Noves  tecnologies  (NNTT).  En  general  es  un  concepte  aplicat  a  les  tecnologies 
informàtiques.  La expressió pot  ser utilitzada en el  seu  sentit mes ampli per designar  la 
utilització de documents d’àudio, vídeo,  guions escrits o en mitjans informàtics. 

 OCDE  (Organització  per  la  Cooperació  i  el  Desenvolupament  Econòmic).  Es  una 
organització intergovernamental i va ser creada al 1960 per la convenció de París. La seva 
funció principal es la coordinació i confrontació dels problemes comuns que es dona en els 
països d’economia de mercat.  

 Ocupabilitat.  Capacitat d'un treballador o treballadora per a mantenir el seu lloc de treball 
o per a trobar una altra feina en un moment determinat de la seva vida. 

 Ocupació.  Es  un  terme  polisèmic  que  pot  definir  diversos  aspectes  socials  i  econòmics 
referents a la realització del treball i generalment, esta associat amb la ocupació laboral de 
les persones en situació professional activa. Es relaciona amb una activitat econòmica i es 
equiparable al lloc de rabell exercit per un treballador. 

 Ofici. En els seus orígens estava associat a  les professions manuals, però avui dia esta en 
desús  i  s’utilitza  freqüentment  el  terme  professió  com  a  terme  genèric  que  aglutina  la 
noció d’ofici.  

 OIT. La Organització  Internacional del Treball, es un organisme de  les Nacions Unides. Els 
seus orígens es remunten al Tractat de Versalles (1919). Té com a objectiu la promoció de 
la  justícia  social  a  través  de  les  condicions  de  vida  i  laborals.  La  seu  de  la  secretària 
permanent de la oficina de la OIT esta a Ginebra. Entre les seves funcions destaca l’estudi 
de  les  professions.  Ha  elaborat  una  classificació  Internacional  Uniforme  d’ocupacions 
(CIUO). 

 Organització  (empresa).    Coordinació  general  de  les  activitats  de  un  cert  nombre  de 
persones que  intenten aconseguir una  finalitat  i un objectiu comú  i explícit, mitjanant  la 
divisió de funcions i del treball a través d’una jerarquia de la autoritat i la responsabilitat. 

 Orientador. Es un professional responsable de la coordinació d’accions psicopedagògiques 
que  es  desenvolupen  en  diversos  contextos  educatius,  socials,  professionals,  familiars. 
Realitza funcions y competències orientadores y el seu perfil professional cal que integri la 
capacitat de comunicació i de coordinació. 

 Orientació professional.   Es un procés d’ajuda  tècnica dirigida a una persona o grup per 
que  assoleixi  un  coneixement  complet  de  les  seves  potencialitats  amb  la  finalitat 
d’aconseguir una presa de decisions adient e integració personal, educativa, social i laboral.  

 Orientació  individual.   Orientació destinada al subjecte únicament per tal que disposi del 
coneixement convenient per a analitzar i valorar diferents variables i alternatives i prendre 
decisions  en  relació  amb  el  propi  procés.  Té  la  força  que  tot  el  contingut  de  treball  fa 
referencia  directa  a  les  necessitats  i  opcions  de  la  persona  en  relació  amb  el  context. 
Principalment es realitza a través d’entrevistes. 

 Orientació  grupal. Orientació  destinada  a  un  grup  de  persones  que  tenen  necessitats  i 
objectius de treball compartits. El grup és un element incentivador, ja que fa emergir molts 
i diversos elements d’anàlisi i treball a partir del posicionament, les opinions i experiències 
dels membres que el componen. Es realitza a través de sessions grupals. 
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 Perfil d’un lloc de treball. Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de un lloc de treball en funció de 
competències  i activitats  requerides actualment  i que comporta una projecció de  la seva 
evolució a curt i mig termini. 

 Perfil  Professional.  Consisteix  en  un  conjunt  de  competències  professionals  que  es 
requereixen d’una persona que desenvolupa un  lloc de  treball determinat. Constitueix  la 
base per delimitar la formació relacionada amb una titulació o certificat de professionalitat. 

 Pla de formació. Conjunt integrat i ordenat d’accions de formació necessàries per resoldre 
els  problemes  de  competència  existents  dins  de  l’empresa  i  satisfer  així    les  seves 
necessitats de formació. 

 Planificació de carrera.   Procés mitjançant el qual els  joves  i adults determinen  les seves 
habilitats,  interessos  i  valors;  consideren  les  opcions  que  s’ajusten  a  les  seves 
característiques personals; es fixen objectius professionals i estableixen les estratègies per 
aconseguir les fites proposades. 

 Planificació de  la cerca de feina. Organització del procés de cerca de feina a través de  la 
definició  d’objectius,  la  previsió  de  recursos,  la  temporalització  i  la  identificació  dels 
resultats esperats. 

 Porta foli professional. Es una carpeta on es recullen les experiències personals, formatives 
i  laborals  d’una  persona  per  disposar  de  les  evidencies  del  que  ha  aconseguir  amb  la 
formació i experiència. Aquest porta foli descriu i valora l’assoliment progressiu d’habilitats 
i experiències  i  serveis com eina per avaluar  la qualificació professional  i  la adaptabilitat 
laboral de la persona que ho elabora. 

 Potencial  professional.  Conjunt  de  competències  professionals  i  capacitats  de  cada 
persona que encara no han estat utilitzades  i que podrien ajudar a aconseguir un millor 
desenvolupament professional. 

 Pràctica  professional.  Activitats  formatives    que  es  realitzen  en  el  aprenentatge  aplicat 
d’un  conjunt  de  competències,  habilitats  i    actituds.  Les  pràctiques  tenen  una  funció 
principal en  la concepció  i el desenvolupament d’experiències reals dintre de  la Formació 
Professional que s’orienta preferentment al desenvolupament ocupacional immediat. 

 Procés d’autoconeixement: Exercici  individual que  comporta  realitzar una  reflexió  sobre 
les  competències  tècniques  pròpies  (formació  acadèmica,  trajectòria  professional, 
coneixements  lingüístics,  etc.),  personalitat  (característiques  personals,  objectiu 
professional  i vital, grau de motivació, confiança en un mateix, adaptabilitat, relació amb 
els  demés  en  la  vida  professional  i  personal,  etc.)  i  adaptabilitat  personal  als  canvis 
(capacitat de treball en equip, d’integració, de progressar en una empresa nova, etc.). 

 Procés de selecció.   Procés a través del qual una empresa o organització tria una persona 
per a cobrir una plaça vacant. Conjunt d’accions que han de permetre conèixer, avaluar  i 
decidir, entre  totes  les persones que opten a un  lloc de  treball, quina és  la que més s’hi 
adequa.  L’èxit  d’aquest  procés  rau  en  fer  coincidir  al  màxim  les  necessitats  i  les 
expectatives  dels/de  les  candidats/es  amb  les  necessitats  i  les  expectatives  de  les 
organitzacions. El procés de selecció es composa de diferents fases: reclutament, recepció 
de candidatures, preselecció, proves de selecció, entrevista de selecció i valoració i decisió. 

 Professió.  S’utilitza  fonamentalment  amb  una  doble  accepció:  com  genèric  i  sinònim 
d’ocupació que inclou la idea d’ofici, i com ocupació de caràcter intel∙lectual. En general es 
pot definir com  la qualificació que posseeix una persona  i que  la ha assolit mitjançant  la 
formació  i  la  experiència,  i  la  habilita  pel  desenvolupament  d’una  sèrie  d’ocupacions 
determinades. La professió  suposa una preparació prèvia que pot  ser de major o menor 
durada o de major o menor polivalència per l’exercici de varies ocupacions. 
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 Professiografía.  Conjunt  de  requeriments    aptitudinals,  físics,  acadèmics,  de  qualificació 
professional, competencials, etc., que  requereix una professió, ocupació o  lloc de  treball 
pel seu correcte desenvolupament. 

 Programa d’orientació. Es una  intervenció psicopedagògica planificada en un determinat 
context,  adreçada  a  la  consecució  d’uns  objectius  com  a  resposta  a  la  priorització  i 
satisfacció d’unes necessitats concretes. El procés d’elaboració de programes orientadors 
comença  amb  el  diagnòstic  de  les  necessitats  del  context,  segueix  amb  el  disseny, 
l’aplicació i l’avaluació i finalitza amb les propostes de millora. 

 Projecte professional: És  la definició de  l’objectiu professional de futur  i  la elaboració del 
seu  pla  d’acció,  és  a  dir,  els  passos  per  assolir‐lo.  Les  actuacions  d’aquest  projecte 
professional han d’estar ben delimitades i planificades en el temps, com un recorregut que 
realitza una persona per  a millorar  la  seva ocupabilitat  i  assolir un objectiu d’inserció o 
laboral. 

 Projecte  professional  i  vital.  Es  una  construcció  activa,  en  la  que  es  treballa  sobre  i  se 
expressa,  la  imatge de  si mateix, que  implica  la adquisició d’una  sèrie de  coneixements, 
habilitats  i  actituds,  que  requereix  un  procés  previ  d’informació,  exploració,  decisió  i 
formulació d’objectius, que  es  concreta  en un pla d’acció que  genera desenvolupament 
professional.   

 Promoció  professional.  Consisteix  en  un  aspecte  del  desenvolupament  professional 
vinculat  amb  la  carrera  on  la  persona  pot  progressar  i millorar. Aquest  progrés  pot  ser 
horitzontal, quan l’avanç es projecta amb l’assoliment de més competències  en el mateix 
lloc de treball 

 Qualificació:  És  l’especificació oficial de  la  competència professional,  apropiada per  a  la 
producció i l’ocupació, que acredita la competència als seus posseïdors / es. 

 Qualificació professional. Conjunt de coneixements, capacitats i competències que permet 
comprendre i dominar una situació professional específica, reproduir‐la dintre d’un entorn 
i en el conjunt del procés de producció i que es transferible amb unes altres situacions de 
feina en la mateixa empresa o be en empreses diferents ( FORCEM) 

 Recerca de feina 2.0: Fa referència a  l’ús de  les eines 2.0 per a  la recerca activa de feina: 
plataformes  de  social‐media,  publicació  de  continguts,  etc.  Aquesta  tipus  de  recerca 
presenta  avantatges  respecte  els mètodes  tradicionals,  en  la mesura  que  confereix  un 
paper més actiu a la persona que cerca feina, que a la vegada disposa de més elements per 
a la definició del seu perfil professional a la xarxa. 

 Reformulació. Recurs que permet a l’orientador/a retornar (efecte mirall) a la persona allò 
que li ha comunicat reflectint el contingut verbal i no verbal del missatge. També expressa 
la  seva  resposta mitjançant  codis  verbals  i  no  verbals.  La  reformulació  va  de  la mà  de 
l’escolta  activa,  un/a  bon/a  professional  estableix  la  comunicació  a  partir  d’aquests  dos 
elements. La reiteració i l’aclariment s’inclouen dins la reformulació. 

 Representació professional. Conjunt d’idees,  imatges  i sentiments que te una persona en 
relació a l’exercici de la professió. Compte amb un caràcter evolutiu. 

 Reputació  digital:  Valoració  social  d’una  persona  a  partir  de  la  imatge  que  reflecteix 
Internet i els mitjans de transmissió digital. 

 Resiliència.  Manera  de  reconèixer  i  augmentar  les  capacitats  pròpies  per  fer  front  a 
situacions problemàtiques rellevants  i obtenir del procés vital el major benestar que sigui 
possible. Des de  l’òptica del desenvolupament personal,    formatiu,  social  i professional, 
aquest  concepte  es  fonamenta  en  tres  pilars  bàsics  que  son  la  necessitat  de  subsistir  i 
resistir de  la manera més satisfactòria   possible,  la capacitat per modificar els problemes 
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greus en el desenvolupament personal  i  formatiu,  i  la clarificació del que té valor   tant a 
nivell individual com social. 

 Resultats. Grau d’acompliment dels objectius que poden ser quantitatius i qualitatius  que 
fan  referència  a  fets  tangibles,  concrets,  identificables  i  localitzables  temporalment.  Es 
poden  avaluar  resultats  personals    o  grupals  que  fan  referència  a  una  agrupació  de 
subjectes a l’àmbit laboral. 

 Sector productiu. Es cadascuna de les agrupacions en les que es poden dividir les empreses 
segons els diferents productes i/o serveis que produeixen principalment. 

 Sessió de  treball.   Sessió que  té com a  finalitat principal proporcionar elements per a  la 
identificació, transferència i experimentació de competències. El grup és el protagonista, ja 
que el contingut de  la sessió parteix del coneixement  i dels recursos de cada participant. 
L’orientador/a té la funció de facilitador/a: modera, dinamitza i aporta estratègies, línies de 
treball i informació oportuna de manera dosificada quan el moment ho requereix. 

 Sessió grupal  informativa.   Sessió que té com a objectiu oferir  informació sobre un tema 
en  concret,  pot  dirigir‐se  a  un  nombre  ampli  de  persones  perquè  la  comunicació  és 
bàsicament unidireccional: de l’expert/a al públic, el grau de participació és limitat. 

 Sessió  grupal  formativa.  Sessió  que  té  com  a  objectiu  afavorir  la  capacitació  per  al 
desenvolupament  de  competències  tècniques  i  bàsiques,  el  desenvolupament  de  les 
sessions implica una interacció entre professorat i alumnat amb un alt grau de participació 
d’aquest darrer. Generalment s’empra una metodologia teoricopràctica. 

 Sexisme. Terme que s’utilitza per explicar  les actituds que  introdueixen  la desigualtat  i  la 
jerarquització en el tracte que reben les persones sobre la base de la diferenciació sexual. 

 Sobre formació. Es una manca d’adequació formativa entre  la persona    i el  lloc de treball 
ocupat per aquesta, que normalment es per excés formatiu de la persona en relació al lloc  
de treball.  

 Sistema Nacional de Qualificació  i  Formació Professional:  Procés  pel  qual  s’estableix  la 
identificació, adquisició,  reconeixement  i  certificació de  les  competències  requerides per 
aconseguir els objectius de la producció i ocupació. 

 Tasca. Seqüencia d’activitats professionals que constitueixen un conjunt  identificable  i  la 
seva meta consisteix en aconseguir un determinats resultats en relació amb uns processos 
tècnics i organitzatius definits en una entitat sociolaboral (empresa, taller, etc.) 

 Tècnica de cerca de feina.   Conjunt d’eines, recursos  i procediments que possibiliten a  la 
persona que busca feina el contacte amb el mercat laboral de cara a la seva incorporació. 

 Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 
 Teletreball. Forma  flexible en la organització de la feina, que no requereix la presencia del 

treballador  en  el  lloc  de  treball,  donat  que  ho  fa  des  de  casa.  Aquest  tipus  de  treball 
correspon  amb  una  automatització  avançada  del  sector  serveis  i  la  disposició  de  les 
infraestructures de la informació i la comunicació. 

 Teoria de l’encaix laboral. Desenvolupada per Dawis i Lofquist, aquesta teoria es basa en la 
hipòtesi de que  la correspondència entre  les necessitats del  treballador  i els sistemes de 
reforç  prediuen  la  satisfacció  laboral.  Aleshores  la  relació  entre  els  components  de 
satisfacció laboral i la manca d’aquesta determina el temps que un treballador roman en el 
mateix lloc de treball. Quan es dona una discrepància entre les necessitats del treballador o 
les seves competències  i els requeriments pel  lloc de treball o  les seves competències, el 
canvi s’ha de produir en el treballador o l’entorn laboral. 
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 Transició professional. Consisteix en un estat de canvi o de mobilitat d’una situació laboral 
amb una altre. La  transició  representa un mòduls de  relacionar‐se amb  l’entorn  i genera 
una modificació personal que pot incidir en la identitat pròpia de la persona. 

 Treball  precari.  Es  un  tipus  de  treball  que  es  situa  dintre  d’una  economia  informal  i  es 
caracteritza per la manca de protecció jurídica. Treball desenvolupat en unes condicions no 
desitjables  per  mancança  o  insuficiència  en  estabilitat,  horaris,  salaris,  perillositat  o 
protecció jurídica. 

 Unitat  de  competència.    Conjunt  de  realitzacions  professionals  o  tasques  amb  valor  i 
significat de treball. 

 Unió europea. Va ser creada amb el Tractat de Maastricht en 1992, i va aconseguir unificar 
la política  i els aspectes monetaris  i econòmics de tractats anteriors. Tracta sobre política 
exterior,  codecisió,  unió  econòmica  i monetària,  cohesió  econòmica  i  social,  seguretat  i 
defensa, política social i política interior.  

 Via  d’accés.    Canal  a  través  del  qual  la  persona  que  busca  feina  pot  contactar  amb  les 
empreses demandants de treballadors/res. 

 Vocació. En un sentit més tradicional, fa referencia a un presumpte destí personal pel que 
les  persones  tenen  atracció  o  be  es  pot  entendre  com  una  tendència  o  inclinació  que 
sorgeix  de  la  pròpia  persona  i  que  la  impulsa  cap  a  la  realització  d’una  determinada 
activitat. 

 Web  2.0  .  Terme  utilitzat  per  referir‐se  a  una  segona  generació  en  la  història  del 
desenvolupament de tecnologia Web basada en comunitats d’usuaris  i una gama especial 
de serveis, que  fomenten  la  interactivitat  i  l’intercanvi àgil  i eficaç d’informació entre els 
usuaris. La web 2.0 es també denominada “web social” pel seu enfocament col∙laboratiu i 
de construcció social. 

 Xarxes socials: Són aplicacions web que permeten compartir continguts, interactuar i crear 
comunitats i grups sobre interessos afins.  

 Xarxes professionals, son un tipus concret de xarxa social, que permeten la interrelació i el 
foment de contacte entre professionals i de professionals amb empreses. 

 
 
 
 

 


