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5.2. CANALS DE RECERCA DE FEINA 

 

Introducció 
 
Un cop analitzades les teves qualificacions personals i la situació actual del mercat, 
definits els teus objectius professionals i creades les teves eines de màrqueting per 
trobar una feina, és el moment de buscar les oportunitats professionals que s'adapten 
als teus interessos. 
 
Com podràs veure en aquest apartat, el canal més innovador i eficaç per trobar 
oportunitats consisteix a utilitzar les xarxes de contactes (networking) i les eines 2.0 
per a la recerca de feina. 
 
En qualsevol cas, simultàniament, també has d’utilitzar altres formes naturals en què 
apareixen públicament les ofertes d'ocupació. No obstant això, cal que siguis conscient 
que a través d'aquests canals estaràs competint amb un alt nombre de candidats i que 
les eines de màrqueting més comunes i les úniques que pots utilitzar són el teu CV i la 
teva carta de presentació. Per això és tan important crear aquestes eines amb tota la 
teva atenció. 
 
LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI T’OFEREIX ELS SEUS CANALS: 
 
La Borsa de Treball de la URV: 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html 
 
El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): 
http://www.urv.cat/crai/ 
 
La Factoria del CRAI: 
http://www.urv.cat/crai/la-factoria.html 
http://www.urv.cat/crai/factoria-virtual.html 
 
Treballar a la URV:  
http://www.urv.cat/treballar_urv/index.html 
 
Continuar estudiant a la URV: 
http://www.urv.cat/estudis/estudis-de-postgrau/ 
 
 
SERVEIS PÚBLICS D’OCUPACIÓ 
 
Els organismes públics que ofereixen serveis d’ocupació són bàsicament el 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i l’administració local 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions). El primer gestiona el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i les seves oficines (OSOC), mentre que alguns 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/la-factoria.html
http://www.urv.cat/crai/factoria-virtual.html
http://www.urv.cat/treballar_urv/index.html
http://www.urv.cat/estudis/estudis-de-postgrau/


 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

03/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 2 

ajuntaments, consells comarcals o diputacions provincials tenen serveis locals 
d’ocupació. 
 
L’INEM ( Instituto Nacional de Empleo) anteriorment gestionava les oficines de treball, 
i ara tramita les prestacions i els subsidis d’atur. Es troba a les mateixes OSOC. Els 
serveis oferts per aquests organismes poden ser serveis d’informació i orientació per a 
la recerca de feina, de formació ocupacional, d’inserció laboral, d’autoempresa i altres 
programes específics per millorar l’ocupació. 
 

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
 
El SOC dóna servei a persones, empreses i territoris en els àmbits que afecten 
l’ocupació i el desenvolupament local i té com a missió promoure l’ocupació de 
qualitat en condicions d’igualtat per contribuir a la cohesió social i al desenvolupament 
competitiu de l’empresa catalana.   
 
El SOC emmarca la seva actuació en l’Estratègia Europea d’Ocupació i en els plans 
nacionals d’ocupació de l’Estat. 
 
El SOC té com a principals funcions: 
o Oferir i prestar serveis a tota persona que busqui feina tant en situació laboral activa 
com en atur, i a les empreses. 
o Oferir un marc d’igualtat d’oportunitats laborals a tothom. 
o Fomentar l’esperit emprenedor i donar suport a la petita i mitjana empresa. 
o Aconseguir que el diàleg i el compromís dels actors públics i privats siguin el motor 
de les polítiques d’ocupació. 
o Assolir d’ocupació. 
 
El SOC té dos nivells d’actuació: 
o Orgànic: el Consell de Direcció, que és un òrgan de govern. 
o Òrgans d’execució territorial: 
 

 Els Serveis Territorials, que són la representació institucional del SOC al 
territori. 

 Les oficines de treball de la Generalitat (OTG), que són el punt de 
referència al territori. 

 Els centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO), que són centres 
de referència de formació professional.   

 
La intermediació en el mercat laboral és un servei ofert pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), la finalitat del qual és posar en contacte els demandants d’ocupació 
inscrits a la base de dades del SOC amb aquelles empreses que han presentat ofertes 
laborals adients al seu perfil professional. 
 
Es gestiona a través de les oficines de treball de la Generalitat (OTG). Els demandants 
es poden adreçar a l’oficina que els correspongui pel seu domicili, on se’ls farà una 
entrevista en profunditat per recollir les seves dades personals, de formació, 
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d’experiència laboral, etcètera, per establir el seu perfil professional amb l’objectiu de 
facilitar la seva col·locació.  
 
Les oficines de treball de la Generalitat (OTG) 
 
Les oficines del SOC són la porta d’entrada per a les persones i les empreses usuàries 
del sistema. Això implica que els consorcis faran funcions més especialitzades i més 
centrades en la gestió i execució concreta de les polítiques actives d’ocupació (PAO). 
 
Les funcions exclusives de les oficines són: 
 
o Informar les persones usuàries (demandants d’ocupació i persones ocupades) i les 
empreses, amb informació sobre contractes, prestacions per desocupació, oferta de 
serveis ocupacionals i intermediació laboral. 
o Registrar i classificar les persones demandants d’ocupació mitjançant un correcte 
enquadrament professional inicial. 
o Gestionar de manera constant i activa el currículum de les persones demandants. La 
classificació implica, entre d’altres, la comprovació de la disponibilitat. 
o Oferir una tutoria individual en el cas dels aturats i un seguiment permanent del seu 
itinerari a través del sistema, a partir del disseny d’un itinerari ocupacional que tindrà 
en compte tots els serveis disponibles de la xarxa ocupacional. El tutor o la tutora és la 
referència permanent de l’usuari en el sistema ocupacional. 
o Oferir accions i programes d’ocupació a les persones usuàries i dirigir-les cap als més 
adients, d’acord amb el diagnòstic d’ocupabilitat derivat de la classificació i amb 
l’itinerari dissenyat pel tutor. Aquest itinerari requerirà el compromís explícit de 
l’usuari. 
o Gestionar la intermediació en el mercat de treball mitjançant la prospecció, 
l’assessorament i la recerca de treballadors amb els perfils professionals adequats als 
llocs de treball oferts aplicant tècniques de selecció de personal i de captació d’ofertes 
de treball. 
o Registrar i gestionar administrativament i tècnicament les ofertes de treball que les 
empreses presentin al SOC. 
o Fer el seguiment del registre i control de la contractació. 
 
Tanmateix, i atesa l’anàlisi de la situació concreta, el SOC podrà encomanar la gestió 
d’aquestes funcions als consorcis o a les entitats cooperadores. 
 
Els centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) 
 
En el marc dels programes de millora de la qualificació professional dels treballadors, 
els CIFO tenen assignades les funcions següents: 
 
o Portar a terme accions formatives d’experimentació en noves qualificacions. 
o Desenvolupar accions d’innovació metodològica per a l’assoliment de competències i 
capacitats professionals. 
o Programar, de manera continuada, accions formatives adreçades a treballadors en 
situació d’atur. 
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És també funció dels CIFO portar a terme accions formatives adreçades a gestors de 
polítiques actives d’ocupació (PAO) i a formadors dels sistemes de formació 
ocupacional i contínua de Catalunya. 
 
Itinerari Personal d’Inserció (IPI) 
 
És un programa gestionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i portat a terme 
per diverses entitats col·laboradores en matèria d’orientació professional. El seu 
objectiu és millorar les possibilitats d’inserció laboral dels usuaris mitjançant el disseny 
d’un itinerari d’inserció que els proporciona les habilitats bàsiques i les eines 
necessàries per fer una recerca de feina autònoma i amb èxit. Per accedir a aquest 
programa cal sol·licitar-ho a una oficina de treball de la Generalitat (OTG). Sota la 
denominació d’IPI es poden dur a terme diverses accions, unes de caràcter individual i 
d’altres de caràcter grupal: 
 
o Entrevista personal inicial: Acció individualitzada que té com a objectiu delimitar el 
perfil ocupacional de l’usuari mitjançant entrevistes individuals i, si escau, superació de 
proves psicotècniques. 
o Desenvolupament dels aspectes personals per a l’ocupació: Acció en grup dirigida a 
incidir sobre els aspectes personals que faciliten la posada en marxa i el manteniment 
d’activitats en un procés d’inserció professional. S’articula en tres mòduls: 
_ Motivació envers l’ocupació 
_ Suport de l’autonomia 
_ Habilitats comunicatives 
o Recerca activa d’ocupació: Acció en grup que té un doble vessant:  
 a) Donar a conèixer els recursos i les vies existents per a la recerca d’ocupació 
 b) Preparar els usuaris per superar un procés de selecció de personal. Es 
 desenvolupa amb cinc mòduls: 
  _ CV i autocandidatura 
  _ Recursos per a la recerca activa 
  _ Procés de selecció (entrevista) 
  _ Procés de selecció (proves professionals i proves psicotècniques) 
  _ Informació del mercat de treball 
o Informació i motivació per a l’autoocupació: Acció encaminada a motivar i fomentar 
l’autoocupació i la cultura emprenedora. 
o Tutoria: Actuació individual de seguiment i acompanyament de l’usuari durant el 
procés d’inserció laboral. 
 

Oficina Jove de Treball (OJT) 
 
L’Oficina Jove de Treball (OJT) és un servei públic que ofereix la Secretaria General de 
Joventut (SGJ) que té per objectiu millorar l’ocupació juvenil i, en concret, facilitar 
l’accés dels joves al món del treball, aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les 
seves condicions de treball. 
 
Per tal de complir aquests objectius, l’OJT ofereix els serveis següents: 
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 Servei d’Orientació Professional 
 
El Servei d’Orientació Professional té com a objectiu incrementar les condicions 
d’ocupabilitat dels joves aportant tots aquells recursos humans i materials 
imprescindibles per a la recerca activa de feina; per tant, una prioritat del servei és la 
motivació i el seguiment de la trajectòria individual dels joves durant el procés de 
recerca. 
 
La principal funció del Servei d’Orientació Professional és l’elaboració dels itineraris 
professionals dels usuaris del servei, ja que és el punt de partida per definir un pla de 
recerca de feina individualitzada per a cada jove. El servei complementa aquesta tasca 
d’orientació amb la inclusió d’informació relacionada amb la formació ocupacional i el 
reciclatge de coneixements, en la mesura que aquest és un reforç en el procés de 
recerca de feina. 
 
L’elaboració de l’itinerari professional de l’usuari es farà en diferents fases basades en 
la definició d’habilitats, capacitats, actituds i aptituds individuals, en la valoració del 
currículum i els interessos professionals i, per últim, en l’avaluació dels canals i les 
tècniques de recerca utilitzades i en la detecció de noves necessitats de formació. 
 

 Intermediació en el mercat de treball 
 
L’objectiu d’aquest servei és actuar com a agent del procés d’intermediació del mercat 
de treball i facilitar la intersecció entre l’oferta i la demanda. Es tracta de relacionar les 
demandes dels sectors empresarials del territori amb els candidats que acrediten els 
perfils professionals adients. 
 
Aquesta acció està adreçada a millorar l’ocupabilitat dels joves, especialment d’aquells 
col·lectius amb dificultats d’inserció, i a facilitar candidats a les empreses amb 
necessitat de crear llocs de treball. 
 
El procés que segueix la borsa de treball és el següent: 
 
1. Per poder inscriure’s a la borsa de treball cal que el jove es dirigeixi al Servei 
d’Orientació Professional perquè els tècnics determinin si l’usuari pot formar part de la 
borsa o bé si cal definir o redefinir el seu itinerari professional. 
2. Seguidament s’omplen les fitxes d’inscripció dels usuaris per poder fer-ne un 
seguiment individualitzat. 
3. Es preseleccionen candidats per a ofertes determinades. 
4. Es presenten els candidats a les empreses interessades. 
5. Es fa un seguiment i una avaluació del procés de selecció tant per part del candidat 
com de l’empresa. 
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AGÈNCIES PRIVADES DE COL·LOCACIÓ 
 
Les agències de col·locació són entitats que col·laboren amb l’INEM i el SOC en la 
intermediació en el mercat de treball. Tenen com a finalitat, per una banda, donar un 
cop de mà als treballadors en la recerca de feina, i, per l’altra, ajudar els ocupadors a 
contractar els candidats apropiats. Podrà tenir la condició d’agència de col·locació 
qualsevol persona física o jurídica que actuï sense finalitats lucratives i que compleixi 
els requisits que estableix la llei. 
 
XARXA DE CONTACTES  
 
Per buscar feina compten tant les ofertes publicades com les que es cobreixen abans 
de fer-se públiques, ja que gairebé un 75 per cent dels llocs de treball es cobreixen 
d’aquesta manera.  
 
Això vol dir que a través de les relacions personals hi ha moltes possibilitats de trobar 
feina. Per relacions personals s’entén tant persones de l’àmbit familiar, amics o 
coneguts com les persones que es poden conèixer en el mateix procés de recerca de 
feina, anant a visitar empreses, etc. 
 
Com en altres canals de recerca, s’ha d’exposar concretament el tipus de feina que es 
busca. És important ser curós amb les demandes que es facin, i només demanar feina 
de qualsevol cosa en cas d’estar disposat a agafar qualsevol feina. 
 
La xarxa de relacions es pot utilitzar com a tècnica de recerca de feina amb uns 
objectius i un mètode concrets, i té diversos avantatges respecte a les altres tècniques 
de recerca de feina. Actualment amb les xarxes socials, Internet i les noves tecnologies, 
resumint, amb les eines 2.0, hi ha disponible un nou filó per a la recerca de feina. 
 
Si vols més informació consulta el quadern d’orientació Identitat digital: networking i  
eines professionals  2.0 .  
 
RESPOSTA D’ANUNCIS DE PREMSA 
 
És el mitjà més habitual utilitzat pels grans organismes i empreses per anunciar els 
seus llocs de treball. N’hi ha a la majoria de diaris i revistes, tant en mitjans 
especialitzats com generals, i de qualsevol àmbit geogràfic.  
 
Aquests anuncis els pot publicar directament la mateixa empresa que necessita cobrir 
el lloc de treball o bé consultors d’empresa contractats que porten a terme tot el 
procés de selecció fins a presentar directament els candidats a l’empresa, que farà 
l’última elecció. També els poden fer empreses de publicitat, que només s’encarreguen 
de publicar l’anunci. Altres tipus d’anuncis són els anuncis de treball de les 
administracions públiques i els anuncis de formació ocupacional. 
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Aquest mitjà de recerca comporta no haver d’anar a buscar feina directament a les 
empreses, permet obtenir informació sobre els tipus de feina que hi ha al mercat (què 
es demana i què s’ofereix) i, en general, hi ha la seguretat que a cada anunci li 
correspon una oferta de treball. 
 
Tot i presentar formes i continguts diferents, en general els anuncis indiquen el nom 
de l’empresa o entitat sol·licitant (o de la que fa la selecció), la professió o lloc de 
treball que s’ofereix, les característiques de la feina i els requisits mínims de formació i 
experiència laboral que han de tenir els candidats. Per últim, diuen com i on s’ha de 
sol·licitar la feina (enviar currículum i carta, telefonar...). 
 
Cal esbrinar sempre què s’ofereix i què es demana, i assegurar-se que es compleixen 
els requisits mínims assenyalats a l’anunci. En general cal enviar el currículum, 
acompanyat sempre d’una carta de presentació, tant si la demanen com si no.  
 
A l’hora de buscar feina als anuncis haurem de tenir en compte la premsa diària, la 
premsa especialitzada i altres publicacions concretes: 
 
o La premsa diària 
Aquí trobem una gran quantitat d’anuncis. Encara que normalment quan n’apareixen 
més és el diumenge, convé no limitar la recerca a aquest únic dia de la setmana. De la 
mateixa manera, és recomanable utilitzar diversos diaris alhora, ja que no en tots 
apareixen les mateixes ofertes. Davant tanta varietat d’anuncis, és important llegir-los 
i analitzar-los detingudament per evitar perdre el temps amb les ofertes que no 
s’ajusten a les aspiracions de la persona. Per tant, cal analitzar el contingut dels 
anuncis amb un doble objectiu: destacar els anuncis falsos i escollir les ofertes tenint 
en compte els requisits que més s’ajusten a la persona. 
o Les publicacions especialitzades 
Les publicacions especialitzades són revistes, butlletins i gasetes especialitzades o 
professionals que poden presentar propostes de treball i propaganda d’empreses d’un 
sector concret. Normalment s’adrecen a professionals d’un camp concret amb una 
qualificació professional determinada. Es poden adquirir per subscripció o bé consultar 
en hemeroteques, biblioteques públiques, gremis, associacions, col·legis professionals, 
etcètera.  
o Altres publicacions 
També disposem de nombroses revistes dedicades únicament a publicar ofertes de 
treball classificades segons diversos criteris, i normalment apareixen un cop per 
setmana. Aquest reclutament normalment dóna uns resultats acceptables, però en 
ocasions la qualitat o la quantitat de respostes que s’obtenen no són les esperades.  
 
Detecció d’anuncis 
 
En primer lloc, hem de tenir present que l’anunci és un mitjà de gran difusió força 
utilitzat per la població en general. És per això que és important detectar els anuncis 
interessants com abans millor, fonamentalment per dos motius: en primer lloc, per la 
competitivitat que hi ha actualment i pel fet de tractar-se d’un mitjà de difusió que 
està a l’abast de tothom; i, en segon lloc, no podem oblidar que l’anunci perd l’eficàcia 
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de manera immediata, ja que normalment és una oferta que es vol cobrir a curt 
termini. 
 
Avaluació dels anuncis 
 
En llegir les ofertes, podem estalviar-nos molt de temps i esforç si sabem interpretar-
les i escollir les que més s’adeqüen als propis interessos i possibilitats. Per llegir i 
interpretar els anuncis és aconsellable identificar si hi apareixen les dades següents: 
o Referents a l’empresa: nom, ciutat, producte que fabrica o distribueix, servei que 
ofereix. 
o Referents al lloc vacant: títol o nom del lloc de feina, funcions, posició dins de 
l’empresa, tipus de contracte, retribució, horari... 
o Referents a la persona candidata ideal: edat, sexe, formació reglada i no reglada, 
experiència i anys demanats, nivell dels idiomes, característiques específiques i 
aspectes de personalitat. 
 
Així doncs, l’anunci tipus hauria de tenir: 
 
o Localització de l’empresa i el sector 
o Localització del lloc de treball 
o Funcions que s’han de desenvolupar 
o Requisits 
o Compensacions 
o Adreça on ens hem de dirigir i referència 
 
Anuncis “falsos” 
 
De vegades apareixen a la premsa anuncis de llocs de treball amb els quals s’ha d’anar 
molt amb compte; són els anomenats “anuncis falsos”, que es caracteritzen pel fet de 
ser poc clars i enganyosos. Alguns anuncis d’aquest tipus són: 
 

 Anuncis de feines que en realitat no existeixen.  

 Treball com a agent lliure/anunci “enigma”: Algunes empreses publiquen cada 
cert temps anuncis per buscar “titulats universitaris per a una feina amb molt 
de futur”, amb els quals volen trobar persones per anar a vendre.  

 Feines en què s’ha de comprar alguna cosa: Es tracta d’anuncis que prometen 
ingressos molt alts comprant un producte que després es pot revendre a un 
preu molt més elevat. 

 Feines que són cursos: De vegades apareixen anuncis oferint un lloc de treball, 
però per accedir-hi s’ha de fer un curs de formació i el candidat l’ha de pagar. 

 L’anunci “minúscul”: Són els anuncis molt petits.  

 L’anunci “loteria”: Es tracta d’aquells que ofereixen grans quantitats de diners.  

 Anuncis que són cursos per a oposicions. 

 Anuncis de vendes: Generalment els anuncis demanen un “comercial”, tot i que 
ho poden camuflar amb l’etiqueta de “contracte mercantil” i fins i tot de “C. 
M.”. 
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Resposta a l’anunci i presentació de candidatura 
 
Com a norma general, és aconsellable que es respongui a aquells anuncis dels quals es 
compleixin almenys dues terceres parts dels requisits. 
 
En presentar la candidatura a un anunci, s’ha de tenir en compte: 
 

 Cal enviar els documents que indiqui l’anunci. 

 No s’ha de tenir una carta de presentació tipus i utilitzar-la de manera 
indiscriminada, s’ha de fer personalitzada per a cada lloc de treball. 

 En el cas de no complir tots els requisits que s’exigeixen als anuncis, s’han de 
tenir en compte altres característiques del candidat que siguin d’interès per al 
lloc de treball. 

 No totes les empreses contesten a les cartes enviades, però això no vol dir que 
no tinguin en compte la nostra sol·licitud. 

 
El seguiment dels currículums enviats  
 
Una vegada enviats els currículums, és important no només portar un control de les 
empreses que contesten, sinó també fer-ne un seguiment posterior, sobretot dels 
anuncis més interessants. 
 
LES EINES 2.0 PER A LA RECERCA DE FEINA 
 
L’ús de les noves tecnologies està produint canvis molt accelerats i radicals en el món 
del treball i en l’activitat de recerca de feina. L’aparició de fenòmens com el teletreball 
o la introducció d’empreses que operen exclusivament a Internet són només alguns 
exemples d’aquests canvis. 
 
Dins de les empreses, Internet i les eines 2.0 ja es fan servir en molts casos en l’àmbit 
de la gestió, del màrqueting, de la comercialització o de la recerca de personal. Això 
requereix que molts treballadors tinguin coneixements i habilitats informàtiques, a 
banda del personal especialitzat necessari per poder fer ús de la xarxa i treure’n el 
màxim profit. 
 
Per a les persones que volen ocupar-se, Internet pot tenir un paper important en la 
seva recerca de feina. Es tracta d’una nova tecnologia que permet ampliar el radi de 
recerca a tot el món. Tanmateix, la seva gran utilitat és que permet accedir a moltes 
ofertes de treball i que alhora permet acotar la recerca de feina a les àrees 
geogràfiques i als sectors professionals que més interessin, i tot això amb un cost força 
baix. 
 
Les eines 2.0 per a la recerca de feina són molt útils independentment del nivell de 
qualificació acadèmica i professional, ja que s’hi poden trobar ofertes laborals de molts 
i diversos perfils professionals. 
 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

03/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 10 

A la xarxa també es poden trobar webs generals sobre ocupació, que acostumen a 
incloure apartats d’orientació laboral, d’informació sobre tècniques i eines de recerca 
de feina, directoris d’empreses per poder-hi presentar el currículum, espais de 
formació i inserció laboral de col·lectius específics, etcètera.  
 
AUTOCANDIDATURA (autopresentació del CV) 
 
L’autocandidatura consisteix a presentar-se directament a les empreses on es vol 
sol·licitar feina, encara que aquestes no hagin fet pública prèviament una oferta de 
treball. La candidatura es pot presentar a diverses empreses, a una empresa que es 
consideri especialment rellevant o a un departament concret on es vulgui treballar. 
Abans del contacte, va bé tenir informació general de l’empresa.  
 
Aquesta forma de recerca permet descobrir ofertes i feines que no s’han fet públiques, 
amb l’avantatge que no hi ha competència perquè no hi va ningú més. A més, s’obté 
informació de l’empresa i possibles nous contactes, i si es mostra iniciativa pot ser una 
bona manera de promocionar-se. Però a vegades es fa difícil entrar a les empreses, o 
bé perquè no hi ha ofertes o bé perquè triguen molt a arribar.  
 
Davant d’aquesta situació, el demandat corre el risc de desanimar-se, de manera que 
cal que estigui preparat per a les negatives i que sigui persistent, sense arribar a fer-se 
pesat. 
 
Com en totes les tècniques de recerca, cal seguir un cert mètode per tenir més 
eficàcia, com ara fer fitxes de seguiment d’accions i fitxes dels contactes.  
 
Així, primer cal seleccionar les empreses a les quals ens volem presentar o oferir-nos a 
empreses que ja coneixíem. El contacte es pot fer per carta, per telèfon o bé per 
entrevista. Per tal de dirigir-se a la persona adequada, es recomana indagar abans de 
contactar amb l’empresa. S’ha d’exposar amb claredat el tipus de feina que es busca i 
les capacitats i habilitats pròpies relacionades amb el lloc de treball (en l’apartat 
d’eines s’explicarà detingudament cada tècnica). 
 
En el cas del contacte telefònic o l’entrevista, convé estar atent a la informació de 
l’empresa, per si hi pot haver possibles vacants. Un cop acabada la conversa, convé 
assegurar-se que anoten les dades personals i posteriorment fer un seguiment del 
contacte segons els resultats obtinguts, sense fer-se pesats però amb persistència. 
 
EMPRESES DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
 
Són empreses privades que ofereixen el servei de selecció de personal a les seves 
empreses clients que necessiten cobrir un determinat lloc de treball. La persona 
seleccionada és contractada per l’empresa client i forma part de la seva plantilla. 
  
Normalment, aquestes empreses segueixen un procés de selecció complet, que va des 
de la fase de reclutament (publicació d’anuncis per a captació de candidats) fins a la 
incorporació del candidat seleccionat a l’empresa. A partir dels currículums reclutats, 
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es fa una primera selecció de les persones que s’adeqüen millor al perfil sol·licitat, i a 
través d’entrevistes, proves psicotècniques i altres tècniques d’avaluació s’avaluen i 
finalment se seleccionen els candidats mes adients per ocupar el lloc de treball.  
 
L’empresa client fa la selecció final entre els tres o quatre candidats triats per 
l’empresa de selecció. 
 
Una altra manera d’accedir a les ofertes de les empreses de selecció de personal és 
enviar una carta i un currículum, a manera d’autocandidatura. D’aquesta manera 
guardaran el perfil del candidat en la seva base de dades per quan tinguin una oferta 
de treball que s’hi ajusti. 
 
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 
 
Les empreses de treball temporal (ETT) contracten persones i les posen a disposició de 
les empreses usuàries que han demanat aquest servei i necessiten personal temporal.  
 
Les ETT cobren a l’empresa usuària per aquest servei, i el treballador contractat per 
l’ETT cobra d’aquesta empresa per les hores treballades. La normativa laboral només 
permet que les empreses contractin personal mitjançant una ETT en el cas que tinguin 
necessitats temporals de treball com un augment temporal d’activitat o que necessitin 
cobrir una baixa temporal, o per cobrir una obra o servei determinat. Tot i això, 
algunes empreses que tenen necessitats temporals de contractació i que han 
contractat els treballadors temporals per ETT després els contracten directament. 
 
Les ETT acostumen a posar anuncis d’ofertes a mitjans de comunicació generals i 
especialitzats, i fins i tot n’hi ha que disposen de webs pròpies on poden apuntar-se els 
candidats. 
 
Encara que la majoria de feines que ofereixen les ETT no son gaire qualificades, també 
aporten experiència i coneixement del món laboral. La signatura del II Conveni de les 
ETT de Catalunya va suposar la pràctica equiparació a nivell salarial entre els 
treballadors de les ETT i els de les empreses usuàries.  
 
BORSES DE TREBALL 
 
Les borses de treball són un servei que ofereixen diversos organismes, empreses i 
entitats per tal de procurar la inserció laboral dels demandants de feina o bé per cobrir 
llocs de treball d’una empresa o entitat.  
 
Per poder formar-ne part, cal portar-hi el currículum i, en alguns casos, omplir una 
instància o sol·licitud. Posteriorment, cal mantenir un contacte periòdic amb 
l’empresa, organisme o entitat per tal de recordar-li que es continua buscant feina. 
 
Hi ha borses de treball en administracions, centres de formació, sindicats, associacions 
empresarials, empreses com hipermercats, bancs i caixes, etcètera. 
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Com segur que ja saps, la URV fa molts anys que té un servei de borsa de treball a 
disposició dels estudiants: 
 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html 
 
ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ 
 
A més de les vies que hem vist fins ara, convé saber que també hi ha altres punts 
d’informació de gran interès a l’hora de cercar feina, entre els quals trobem: 
 
o Les cambres de comerç 
Ens poden facilitar les adreces de les empreses que pertanyen a un sector concret. Els 
seus serveis no sempre són gratuïts, i de vegades disposen de butlletins on es poden 
trobar ofertes de treball i altres dades d’interès. 
o Ajuntaments 
Molts ajuntaments petits normalment tenen borsa de treball, i les empreses del 
voltant hi acudeixen a l’hora de reclutar personal. Igualment, ens poden proporcionar 
informacions d’interès com ara llistes d’empreses, cursos, etc. 
o Sindicats 
Als sindicats podem trobar-hi assessorament de qualsevol mena, informació per 
muntar una empresa, llistes d’empreses d’interès, bases de dades, etcètera. 
o Col·legis professionals 
Normalment les diferents carreres universitàries tenen el seu col·legi professional. 
Entre altres serveis, les persones col·legiades disposen d’una borsa de treball, de 
serveis jurídics i de diferents cursos. 
o Centres de formació 
Els centres de formació solen tenir borses de treball on, com ja hem explicat 
anteriorment, es poden apuntar els diferents alumnes del mateix centre. 
o Gremis 
Als gremis podem trobar diferents informacions, com ara cursos específics, diferents 
normatives, llistes d’empreses d’un sector determinat, etcètera. 
o Anuaris i catàlegs d’empreses 
Hi ha diferents directoris en què apareixen adreces i dades d’empreses, com ara la 
Guía de empresas que ofrecen empleo, que surt cada any. 
o Ambaixades 
Aquí ens poden donar informació per si ens interessa treballar a l’estranger. 
 
TREBALL A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
Per treballar a les administracions públiques cal presentar-se als processos de selecció 
que convoquen, que poden ser per oposició (conjunt de proves), concurs de mèrits (es 
valora l’experiència i la formació segons un sistema de puntuació) o concurs oposició 
(es combinen les proves i la valoració de mèrits). Hi ha centres privats especialitzats en 
la preparació d’oposicions. 
 
Dintre de l’Administració es pot accedir a places de funcionari de personal eventual, de 
personal funcionari interí, de personal laboral i de personal laboral no permanent. Els 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
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primers treballen a l’Administració en virtut de nomenament i sota el principi de 
carrera, mitjançant una relació professional sotmesa al dret públic. El personal 
eventual és nomenat lliurement pels càrrecs polítics i ocupa llocs de treball considerats 
de confiança en règim no permanent. El personal interí és aquell que ocupa 
provisionalment places reservades a funcionaris de carrera, mentre que el personal 
laboral ocupa llocs de treball classificats com a tals i que estan vinculats a 
l’Administració per un contracte de caràcter laboral. 
 
Segons el nivell de la titulació exigida per ingressar-hi, els cossos de funcionaris 
s’agrupen en: 
 

 Grup A: títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent. 

 Grup B: títol d’enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle, arquitecte 
tècnic, formació professional de tercer grau o equivalent. 

 Grup C: títol de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent. 

 Grup D: títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o 
equivalent. 

 Grup E: certificat d’escolaritat.  
 
Totes les administracions públiques (l’administració local, la comarcal, la provincial, 
l’autonòmica, l’estatal i l’europea) necessiten cobrir ofertes de treball periòdicament, i 
publiquen les seves demandes als respectius diaris oficials, butlletins o taulells 
d’anuncis, segons el tipus d’administració. Els diaris oficials es poden consultar en 
biblioteques, organismes públics o a Internet. Les ofertes de l’administració també es 
publiquen en diaris i revistes generals o sobre treball, i en webs especialitzats. 
 

ADRECES D’INTERÈS 
 
Serveis públics d’ocupació:  
 
Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya 
Telèfon d’informació de la Generalitat: 012 
Web: www.oficinatreball.net 
 
Webs d’informació general: 
 
Servei d’Ocupació de Catalunya: 
http://www.gencat.net/treballiindustria/ocupacio_activitat/soc/ 
Departament de Treball i Indústria: 
http://www.gencat.net/treball 
Ministeri de Treball i Afers Socials: 
http://www.mtas.es 
Institut Públic d’Ocupació Estatal: 
http://www.inem.es 
Educaweb: 
http://www.educaweb.com 
Projecte Òmnia: 

http://www.oficinatreball.net/
http://www.gencat.net/treballiindustria/ocupacio_activitat/soc/
http://www.gencat.net/treball
http://www.mtas.es/
http://www.inem.es/
http://www.educaweb.com/
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http://www.xarxa-omnia.org 
Barcelona Activa: 
http://www.barcelonactiva.es 
Xarxa FP: 
www.bcn.es/xarxafp 
Web de la Red Araña de col·lectius per a la inserció sociolaboral: 
http://www.webempleo.org 
Red Conecta: 
http://www.redconecta.com 
Laboris: 
http://www.laboris.net 
La Línea: 
http://www.lalinea.com/trabajo.htm 
Canal Trabajo: 
http://www.canaltrabajo.com 
Recursos Humanos: 
http://www.rrhh.net 
 
Borses de treball 
 
Infojobs: 
http://www.infojobs.net 
Jobpilot: 
http://www.jobpilot.es 
Bolsa de Trabajo: 
http://www.bolsadetrabajo.com 
Oficinaempleo: 
http://www.oficinaempleo.com 
Todotrabajo: 
http://www.todotrabajo.com/ 
Segundamano: 
http://www.segundamano.es 
Empleo-ozu: 
http://todotrabajo.ozu.es 
Monster: 
http://www.monster.es 
Ara Feina: 
http://www.arafeina.com 
Info Feina: 
http://www.infofeina.com 
Canal Empresa: 
http://www.canalempresa.com 
Computrabajo: 
http://www.computrabajo.com 
Info Empleo: 
http://www.infoempleo.com 
Empleo Directo: 

http://www.xarxa-omnia.org/
http://www.barcelonactiva.es/
http://www.bcn.es/xarxafp
http://www.webempleo.org/
http://www.redconecta.com/
http://www.laboris.net/
http://www.lalinea.com/trabajo.htm
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.rrhh.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.jobpilot.es/
http://www.bolsadetrabajo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.todotrabajo.com/
http://www.segundamano.es/
http://todotrabajo.ozu.es/
http://www.monster.es/
http://www.arafeina.com/
http://www.infofeina.com/
http://www.canalempresa.com/
http://www.computrabajo.com/
http://www.infoempleo.com/


 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

03/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 15 

http://www.empleodirecto.com 
Publi Empleo: 
http://www.publiempleo.com 
Red Iris: 
http://www.rediris.es/list/info/ofertrabec.htlm 
Servijob: 
http://www.servijob.com 
Stepstone: 
http://www.stepstone.es 
Tea-cegos: 
http://www.tea-cegos-seleccion.es 
Todotrabajo: 
http://www.todotrabajo.com 
Trabajo Fácil: 
http://www.trabajofacil.com 
Trabajo.org: 
http://www.trabajo.org 
Trabajos.com: 
http://www.trabajos.com 
Anuntis: 
http://www.anuntis.com 
Pàgines grogues: 
http://www.paginas-amarillas.es 
 
Autopresentació 
 
Podeu consultar empreses a: 
 

 Pàgines grogues 

 Cambres de comerç 

 Guies d’empreses locals 

 Guía de las empresas que ofrecen empleo 2004-05 

 Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 2004 
 
Webs cambres de comerç de Catalunya:  
http://www.cambrescat.es 
Directori d’empreses de Barcelona:  
http://www.bcn.es/infopime/catala/diremp/diremp.htm 
Directori d’empreses catalanes: 
http://www.ictnet.es/tonet/empresas.htm 
Directori d’empreses espanyoles: 
http://www.elindice.com/FinanzasyNegocios 
Directori d’empreses europees: 
http://www.europages.com/home-es.html 
Xarxa Catalana d’Informació Juvenil (punts d’informació juvenil):  
http://www.gencat.net/joventut 
 

http://www.empleodirecto.com/
http://www.publiempleo.com/
http://www.rediris.es/list/info/ofertrabec.htlm
http://www.servijob.com/
http://www.stepstone.es/
http://www.tea-cegos-seleccion.es/
http://www.todotrabajo.com/
http://www.trabajofacil.com/
http://www.trabajo.org/
http://www.trabajos.com/
http://www.anuntis.com/
http://www.paginas-amarillas.es/
http://www.cambrescat.es/
http://www.bcn.es/infopime/catala/diremp/diremp.htm
http://www.ictnet.es/tonet/empresas.htm
http://www.elindice.com/FinanzasyNegocios
http://www.europages.com/home-es.html
http://www.gencat.net/joventut
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Directoris d’empreses de selecció de personal 
 
Empreses de selecció de personal: 
http://www.qdq.com 
http://www.laboris.net/static/guiasempresas.aspx 
 
Empreses de treball temporal 
 
Registre d’empreses de treball temporal del Departament de Treball i Indústria: 
http://www.gencat.net/treball/docum/regipubli/regipubli_raro.html 
 
Treball a l’Administració pública 
 
Butlletí oficial de la província 
Barcelona: 
http://bop.diba.es 
Girona: 
http://muga.ddgi.es/bop/consulta/index.html 
Lleida: 
http://malo.diputaciolleida.es/bop_c/bop_index.aspx 
Tarragona: 
http://www.altanet.org/bopt/index.html 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 
http://www.gencat.net/diari 
Butlletí Oficial de l‘Estat: 
http://www.boe.es 
Diari Oficial de les Comunitats Europees: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html 
Webs: 
http://www.gencat.net/oposicions 
http://www.administracion.es/portadas/index.html 
http://www.opositor.com/index1.html 
 
Webgrafia 
 

http://www.laboris.net/static/ca_busqueda.aspx 

Trobaràs articles i consells relacionats amb la recerca de feina. 
 
http://blog.infojobs.net/ 

Al blog  d’infojobs trobaràs articles i consells molt interessants sobre les eines de 
recerca de feina, la formació, el món laboral avui, la contractació, les sortides 
professionals, etc. 
 
http://www.3cat24.cat/noticia/433687/societat/Rosaura-Alastruey-Fes-el-teu-networking-
abans-dequedar-te-a-latur 

Entrevista a Rosaura Alastruey, pionera en la difusió del networking,  
 

http://www.qdq.com/
http://www.laboris.net/static/guiasempresas.aspx
http://www.gencat.net/treball/docum/regipubli/regipubli_raro.html
http://bop.diba.es/
http://muga.ddgi.es/bop/consulta/index.html
http://malo.diputaciolleida.es/bop_c/bop_index.aspx
http://www.altanet.org/bopt/index.html
http://www.gencat.net/diari
http://www.boe.es/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html
http://www.gencat.net/oposicions
http://www.administracion.es/portadas/index.html
http://www.opositor.com/index1.html
http://www.laboris.net/static/ca_busqueda.aspx
http://blog.infojobs.net/
http://www.3cat24.cat/noticia/433687/societat/Rosaura-Alastruey-Fes-el-teu-networking-abans-dequedar-te-a-latur
http://www.3cat24.cat/noticia/433687/societat/Rosaura-Alastruey-Fes-el-teu-networking-abans-dequedar-te-a-latur
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http://www.expansionyempleo.com/2009/11/20/desarrollo_de_carrera/1258734161.html 

El coneixement de les xarxes socials i professionals i saber utilitzar-les es clau en els 
processos de recerca de feina.  
 
http://www.expansionyempleo.com/2009/10/30/mercado_laboral/1256926902.html 

Article que reflexiona sobre el portals d’ocupació del futur.  
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