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5.1. PRINCIPIS DE LA RECERCA D’OCUPACIÓ 
 

 

Introducció 
 
El procés de recerca de feina consta d’un seguit de fases que s’han d’anar superant per 
tal d’arribar a l’objectiu esperat: aconseguir un lloc de treball adient a les expectatives 
laborals. 
 
Per garantir l’èxit en la tasca de recerca de feina, tu, com a estudiant, t’has 
d’organitzar i establir un pla d’acció. Si et planifiques la recerca i duus a terme una 
organització coherent i seqüencial, estaràs cada cop més a prop d’assolir aquesta fita.  
 
Has de tenir en compte que la recerca de feina està condicionada tant per factors 
externs (context econòmic, social, mercat de treball, etc.) com interns (aptituds, 
habilitats, característiques personals, formació, experiència laboral, etc.) que has de 
controlar. 

 
1. EL PROCÉS DE RECERCA DE FEINA: FACTORS EXTERNS I INTERNS 
 
FACTORS EXTERNS: CLAUS PER A L’OCUPACIÓ 
 
o Cal formació per poder accedir a un lloc de treball especialitzat. 
o L’especialització en una professió dóna més oportunitats. 
o Els darrers anys s’han caracteritzat per la manca de treballadors manuals 
especialitzats i formats. 
o Actualment hi ha més oferta de titulats universitaris que demanda d’aquests 
professionals en el mercat laboral. 
o La nova formació professional està adequada a les necessitats reals del mercat. 
o Les noves oportunitats d’ocupació estan estretament relacionades amb les noves 
necessitats socials. 
o La tecnologia avança i transforma els mètodes de producció, per això és necessària la 
formació i adaptació a les noves tecnologies amb la formació continuada. 
o Les transformacions socials afecten directament l’ocupació: hi ha més temps lliure, el 
fet que hi hagi menys càrregues familiars facilita més possibilitats d’oci, es busca la 
qualitat de vida i el respecte al medi ambient.  
 
La igualtat d’oportunitats és una fita que s’ha d’aconseguir, però en l’actualitat encara 
hi ha professions amb una majoria masculina o femenina. 
 
FACTORS INTERNS: CLAUS PER A LA RECERCA ACTIVA DE FEINA 
 
Abans d’iniciar la recerca és important que tinguis present el següent: 
 
1. Cal que tinguis una actitud:  
o Constant, positiva, oberta 
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o Activa, dinàmica i d’acceptació 
o De disponibilitat per a la feina 
o De necessitat vital de treballar 
o Emprenedora i imaginativa 
o De confiança en tu mateix, seguretat i flexibilitat 
o Reflexiva: cal que pensis les coses, les raonis, decideixis i actuïs 
o En què pensis que un mateix és el responsable de la pròpia situació 
 
2. Cal que sàpigues: 
o Trucar per telèfon per informar-te i posar-te en contacte amb… 
o Omplir una instància 
o Fer una bona entrevista laboral 
o Fer una carta de sol·licitud o de presentació 
o Fer el currículum adient 
o Analitzar l’entorn 
o Confeccionar el teu propi projecte professional 
o Presentar-te a una empresa 
o Planificar les accions que has de fer 
o Organitzar-te i informar-te 
o Adaptar-te a un perfil professional concret 
o Potenciar les habilitats i amagar les debilitats 
o Valorar-te com a persona i com a professional 
 
3. Cal que coneguis: 
o A tu mateix 
o Els valors i punts febles per reforçar-los 
o Les pròpies aptituds i possibilitats 
o El que estàs disposat a fer realment 
o La professió que has triat  
o Les sortides professionals 
o El sector o camp professional triat 
o Les diferents estratègies de recerca de feina 
 

2. DEFINICIÓ DEL PROPI PERFIL I DEL PERFIL QUE ES BUSCA 
 
L’anàlisi de les característiques personals i professionals serà la clau per a la 
planificació de la teva recerca del lloc de treball, per això és important aclarir els 
aspectes següents: 

— Anàlisi de la pròpia candidatura 
— Anàlisi del mercat de treball  

 
ANÀLISI DE LA PRÒPIA CANDIDATURA 
 
1. Com sóc? 
 
o Caràcter personal, habilitats, motivacions, aficions, preferències (assignatures 
preferides, rendiment acadèmic i manera d’estudiar) 
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o Trets personals: conjunt de trets que defineixen la persona (com es veu un mateix, 
com el veuen els altres) 
o Capacitats i aptituds: disposició o capacitat natural o adquirida per fer alguna cosa, 
activitats que la persona sap fer bé i per a les quals té facilitat 
o Habilitats: aquelles coses que es fan amb gràcia i traça 
o Interessos: allò que agrada fer 
o Competències: allò que se sap fer a nivell professional 
o Possibilitats familiars i personals 
 
2. Què he fet? 
 
Estudis reglats, cursets, feines, esports, hores lliures, associacions, viatges, etcètera. 
Es pot resumir en: formació i experiència laboral. 
 
3. Quina oferta existeix a l’entorn ? 
 
Cursos de formació ocupacional, estudis universitaris, tipologia d’empreses del 
territori, perfils professionals més demanats, etcètera. 
 
o Formació: on se situa la persona dins l’estructura educativa general 
o Perfils professionals: a quines professions es podria arribar 
o Quin camí formatiu s’ha de seguir per arribar a la professió que més agrada a la 
persona 
o Sectors en expansió, nous filons d’ocupació: quines són les noves professions que 
sorgeixen 
 
ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL EN CONCRET 
 
Com a candidat hauries d’analitzar el mercat laboral proper per tal de valorar en 
quines tasques, professions o camps professionals tens interès a treballar i quines 
feines estàs disposat a fer. 
 
Cal que analitzis: 
o L’entorn socioeconòmic 
o L’ocupabilitat 
o Les aspiracions i els objectius laborals 
 
Criteris per delimitar quines feines s’ajusten més al teu perfil professional: 
 
Magnitud de l’empresa 
— Empresa gran: més de 50 treballadors/es 
— Empresa mitjana: fins a 50 treballadors/es  
— Empresa petita: fins a 6 treballadors/es 
Tipologia d’empresa 
— Privada 
— Administració pública 
— Associació/ONG 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

03/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 4 

Funcions a complir 
Sector d’activitat i característiques 
Seguretat/Estabilitat 
— Contracte fix 
— Contracte temporal 
Retribució 
— Salari mínim 
— Segons conveni 
— Segons rendiment 
Entorn físic 
— Centre urbà 
— Zona industrial 
— Camp 
Disponibilitat horària 
— Temps parcial 
— Jornada completa 
— Dedicació exclusiva 
— Fixos discontinus 
Mobilitat espacial 
— Viatjar puntualment/Disponibilitat per canviar de residència: 

_ Al barri on es viu 
_ A la mateixa ciutat/poble 
_ Regió/província 
_ País 
_ Continent 

Lloc de feina 
— A l’aire lliure 
— En un despatx 
— De cara al públic 
— En una fàbrica 
— Al carrer 
— A casa 
Activitat 
— Mecànica, repetitiva 
— Creativa 
— Física 
— Intel·lectual 
Maneres de treballar 
— Sol 
— En equip o grup 
— En contacte amb clients/usuaris 
Accés/trajecte al lloc de treball 
— Transport públic 
— Transport privat 
— A peu 
Perspectives de formació contínua   
Possibilitats de promoció i desenvolupament professional 
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3. PLANIFICACIO DE L’ITINERARI PROFESSIONAL  
 
Un cop has analitzat les pròpies característiques personals i professionals i coneixes les 
pròpies possibilitats, pots definir l’itinerari professional que has de seguir per 
aconseguir els teus objectius proposats. 
 
És, doncs, necessari imaginar el teu “jo” del futur. Per això cadascú ha de marcar-se 
una ruta de viatge, ha de saber on vol arribar i quines són les etapes necessàries per 
poder arribar-hi. 
 
A continuació et presentem una pauta per definir l’itinerari professional: 
 
A. QÜESTIONARI: QUÈ DESITGES FER D’AQUÍ A X ANYS? 
 
1. Objectiu personal 
— Des del punt de vista personal: 
— Des del punt de vista familiar: 
— Des del punt de vista social: 
— Des del punt de vista de l’oci: 
 
2. Objectiu professional 
*M’agradaria treballar en: 
— Empresa ubicada a: 
— Sector d’activitat: 
— Tipus d’empresa (familiar, pública...): 
— Empresa dedicada a: 
— Lloc de treball: 
— Tasques a complir: 
— Condicions laborals: 
— Condicions ambientals: 
 
3. Objectius formatius 
*M’agradaria adquirir formació en: 
 
B. TOTS AQUESTS OBJECTIUS SÓN COHERENTS ENTRE SI? 
 
Si la resposta és... 
— NO: cal replantejar-te els teus objectius. 
— SÍ: actualment el teu perfil està ajustat. En aquest cas, t’has de preguntar “QUINES 
ACTIVITATS HE DE FER PERQUÈ L’ANY X PUGUI ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS 
PLANTEJATS?": 
_ Activitats personals: 
_ Activitats professionals: 
_ Activitats formatives: 
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C. AGENDA DE RECERCA ACTIVA DE FEINA 
 
Aquest és el tercer i últim pas, la creació de l’eina que facilitarà la planificació de 
l’itinerari professional: la teva agenda de recerca activa de feina. 
 
Per veure’n més informació, podeu consultar el quadern: El projecte professional 
 

4. ON HAS DE BUSCAR FEINA? COM HAS DE BUSCAR FEINA? 
 
La constància en la recerca de feina i no decaure quan no aconsegueixis un lloc de 
treball és la clau. Cada experiència, encara que no aconsegueixis la feina, te l’has de 
prendre com una cosa positiva i com un aprenentatge que et servirà per a oportunitats 
posteriors. Has de recordar que l’organització de la recerca és un factor fonamental, 
per això et serà de gran utilitat una agenda de recerca de feina. 
 
En l’agenda de recerca has de: 
 
1. MANTENIR EN ORDRE TOTA LA INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE: 
— Persones de contacte 
— Centres, entitats o empreses 
— Telèfon, fax, correu electrònic 
— Dia i hora del contacte 
— Informació sobre l’empresa 
 
2. TENIR EL CONTROL D’ALLÒ QUE HAS FET: 
— Currículums enviats – contacte telefònic 
— Comentaris de l’entrevista o contacte – entrevistes 
 
 
Webgrafia 
 
Identidad digital y riqueza social.  
Article que parla de la pèrdua de identitat digital amb un canvi en la trajectòria professional,. 
http://www.wcp.es/art2_red_social_2part.htm 
 
 
Diseña tu “Twitter Pitch” y prepárate para encontrar empleo.  
Post sobre com elaborar un resum del nostre perfil i el que estem buscant per utilitzar-lo en 
Twitter. 
http://www.seniorm.com/disena-tu-%E2%80%9Ctwitter-pitch%E2%80%9D-y-preparate-para-
buscar-yencontrar- empleo.html 
 
 
'Googléate' antes de ser 'googleado' 
Article sobre la importància de la reputació on-line per als reclutadors. 
http://www.expansionyempleo.com/2010/05/05/opinion/1273057261.html 
 
 
La web 2.0 y el networking, imprescindibles para buscar empleo.  
Article que recull les principals aportacions de diferents experts en la jornada “Millora la teva 
carrera professional a través del networking 
http://www.kiaranet.com/la-web-2.0-y-el-networking-imprescindibles-para-buscar-empleo.html 

http://www.wcp.es/art2_red_social_2part.htm
http://www.seniorm.com/disena-tu-%E2%80%9Ctwitter-pitch%E2%80%9D-y-preparate-para-buscar-yencontrar-
http://www.seniorm.com/disena-tu-%E2%80%9Ctwitter-pitch%E2%80%9D-y-preparate-para-buscar-yencontrar-
http://www.expansionyempleo.com/2010/05/05/opinion/1273057261.html
http://www.kiaranet.com/la-web-2.0-y-el-networking-imprescindibles-para-buscar-empleo.html
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Claves para no perder el control en su red social.  
Consells a tenir en compte en la utilització de xarxes socials a Internet. 
http://www.expansionyempleo.com/2009/06/05/desarrollo_de_carrera/1244218502.html 
 
 
Jobsket.es.  
Web que combina portals d’ocupació i xarxes socials.  
http://www.jobsket.es 
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