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TALLER

VULL TREBALLAR A L’ESTIU

Objectius

· Identificar en quins sectors hi ha un major volum d’ofertes de feina a l’estiu

· Triar els canals de cerca de feina més adequats per accedir a les ocupacions d’estiu

· Saber quan s’ha de començar a enviar el currículum per poder treballar a l’estiu

· Adaptar el currículum i la carta de presentació a les feines a les quals es vol optar

Continguts

1. Introducció

2. Sector: Hostaleria, Restauració i Turisme

3. Sector: Oci i activitats de lleure

4. Sector: Comerç

5. Sector: Formació i cura d’infants

6. Sector: Promocions, enquestes i repartiment de publicitat

7. Sector: Fàbriques, indústries i magatzems

8. Sector: Agrícola

9. Altres recursos relacionats amb ocupacions per l’estiu

10. Currículum i carta de presentació

11. Webgrafia
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1. INTRODUCCIÓ

L’estiu és una bona època per tal que moltes persones joves puguin tenir la seva primera experiència

laboral; de fet, en molts casos ha estat així. Aquesta qüestió no es gens estranya si es té en compte

que en aquest període coincideixen l’aturada de les classes i un augment de la demanda de personal

per  cobrir  vacants  per  part  de  les  empreses.  En aquest  època,  moltes  persones  en  plantilla  en

determinades empreses fan vacances, o, en d’altres casos, hi ha un augment del volum de feina

coincidint amb un increment del turisme.

Per tal de trobar una feina a l’estiu, s’han de seguir els mateixos passos que en el cas de feines més

estables. En aquest sentit, és interessant, en un primer moment, reflexionar sobre les ocupacions en

les quals hi ha més possibilitats de ser contractats/des. Hi ha feines per les quals es demanen uns

requisits concrets (experiència, en alguns casos; idiomes, en d’altres; titulacions concretes, etc.). Tot

plegat, ha de servir per enfocar la cerca a les ocupacions que més s’adaptin a cadascú.

També s’ha de tenir en compte quines competències té cada persona a l’hora de fixar-se un objectiu

laboral. Hi ha unes determinades competències que fan que una persona sigui més o menys apte per

a unes determinades ocupacions. És convenient identificar aquestes competències abans d’iniciar la

cerca de feina.

En les pàgines següents, s’exposen una sèrie d’informacions útils, classificades per sectors, per tal

de facilitar la cerca de feines per a l’estiu.
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2. SECTOR: Hostaleria, Restauració i Turisme

CAMBRER/A O AJUDANT DE CAMBRER/A

Nivell formatiu · Graduat en ESO.
· Es valora Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau 
Superior de les famílies d’hostaleria i turisme.
· En alguns casos, es demanarà formació en manipulació d’aliments.

Experiència No és indispensable, però si se’n té sempre és favorable.

Competències · Atenció al client
· Treball en equip
· Idiomes

Llocs on treballar · Zones de platja
· Bars
· Restaurants
· Quioscs de platja
· Hotels, pensions, fondes, hostals, càmpings

On cercar feines · Autocandidatura
· Portals de cerca de feina: Feina Activa, Infojobs, Indeed
· Portals específics del sector del turisme: Turijobs, Hosteleo 
· Empreses de treball temporal

OCUPACIONS EN CÀMPINGS

Perfils · Cambrers/es
· Animadors/es
· Caixers/es
· Recepcionistes
· Socorristes

Nivell formatiu En funció del lloc de treball i les tasques a desenvolupar, es demana més o 
menys formació reglada. En general, el requisit mínim sol ser el Graduat en 
ESO, i, en algunes ocupacions, titulacions específiques.

Experiència Es valora, i en alguns casos es demana com a requisit, però no és indispensable.

Competències · Atenció al públic
· Persones proactives
· Treball en equip
· Idiomes (mínim català, castellà i anglès)

Llocs on treballar · Càmpings del Camp de Tarragona
· A l’Alt Camp, hi ha el càmping de Santes Creus

On cercar feines · Autocandidatura
· Guia oficial d’establiments turístics de Catalunya
· Associació de càmpings de la província de Tarragona
· Webs específics dels càmpings, a l’apartat de selecció de personal
· Metacercadors de càmpings

http://www.campingstarragona.es/ca/
http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp
https://hosteleo.com/es/
https://www.turijobs.com/
https://www.indeed.es/?r=us
https://www.infojobs.net/
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
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OCUPACIONS EN HOTELS

Perfils · Ajudants de recepció
· Cambrers/es
· Cambrers/es de pis
· Personal de manteniment
· Grums
· Animadors/es turístics/es
· Socorristes

Nivell formatiu En funció del lloc de treball i les tasques a desenvolupar, es demana més o 
menys formació reglada. En general, el requisit mínim sol ser el Graduat en 
ESO, i en algunes ocupacions, titulacions específiques:
· Ajudants de recepció: sense formació específica o ESO
· Cambrers/es: ESO o formació professionalitzadora
· Cambrers/es de pis: ESO o formació professionalitzadora
· Personal de manteniment: formació professionalitzadora manteniment
· Grums: ESO o formació professionalitzadora
· Animadors/es turístics/es: titulació de lleure
· Socorristes: titulació específica socorrisme

Experiència Es valora, i en alguns casos es demana com a requisit, però no és indispensable.

Competències · Atenció al públic
· Persones proactives
· Treball en equip
· Idiomes (mínim català, castellà i anglès)

Llocs on treballar · Hotels, hostals, fondes, pensions
· Alt Camp: Hotel Class (Valls), Hotel Fèlix (Valls), Hostal Grau (Santes 
Creus), Hotel Ca la Sió (Aiguamúrcia), Hotel Nou (Alcover), Hotel Cor de 
Prades (Mont-ral), Les Vinyes (Vilardida).

On cercar feines · Autocandidatura
· Pàgines web d’hotels
· Guia oficial d’establiments turístics de Catalunya 
· Metacercadors d’establiments hotelers
· Portals de cerca de feina

http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp
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ANIMADOR/A TURÍSTIC/A

Nivell formatiu · ESO
· Formació reglada: cicles formatius de la família de turisme
· Formació específica: titulació de lleure (monitor i/o activitats socioculturals)

Experiència es valora, i en alguns casos es demana com a requisit, però no és indispensable.

Competències · Facilitat de tracte amb el públic
· Bona presència
· Amabilitat
· Conèixer bé l'entorn del qual s'informa
· Flexibilitat i capacitat d'adaptació
· Idiomes

Llocs on treballar · Recepció d’un hotel
· Càmpings
· Oficines d’informació
· Centres d’interès turístics (museus, parcs temàtics...)

On cercar feines · Autocandidatura
· Animajobs
· Portals generalistes de feina

https://www.animajobs.es/
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3. SECTOR: Oci i activitats de lleure

MONITOR/A D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE I ESPORTS

Nivell formatiu En la majoria de casos, títol de monitor/a o de director/a d’activitats de lleure 
infantil i juvenil.
També els cicles formatius de grau superior d’Animació sociocultural i turística
i el de tècnic/a d’animació sociocultural.

Experiència Es valora, i en alguns casos es demana com a requisit, però no és indispensable.

Competències · Facilitat de tracte amb el públic
· Amabilitat
· Persona proactiva

Llocs on treballar · Àmbit escolar: monitor/a de menjador, monitor/a de pati, monitor/a de suport 
d’activitats escolars.
· Àmbit de l’educació en el lleure: monitor/a d’activitats de temps lliure infantil
i juvenil (colònies, casals, campaments), monitor/a de ludoteca, tallerista o 
monitor/a especialitzada.
· Àmbit de l’oci en general: monitor/a de fires i parcs, animador/a turístic/a, 
educador/a especialitzat/da.

On cercar feines · Autocandidatura
· Borses generalistes: Feina Activa, Infojobs, Infofeina
· Borses especialitzades: Fundació Pere Tarrés, En Xarxa, Sagessa, Haces 
Falta, Treballateca, Rosa dels Vents.
· Casals d’Estiu
· Associació Catalana d’Empreses del lleure, l’educació i la cultura
· Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya

https://www.accac.cat/
https://acellec.cat/
https://www.rosadelsvents.es/ca/
http://www.treballateca.com/
https://www.hacesfalta.org/
https://www.hacesfalta.org/
http://www.grupsagessa.cat/
https://enxarxa.jimdo.com/
https://www.peretarres.org/
http://www.infofeina.com/
https://www.infojobs.net/
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
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SOCORRISTES

Nivell formatiu · Titulacions específiques de socorrisme de natació i d’instal·lacions 
aquàtiques. Es poden obtenir, en general, a la Federació Catalana de Salvament 
i Socorrisme o a la Creu Roja, i periòdicament a Vallsgenera o a altres 
organismes.
· També pot servir el CFGS d’animació d’activitats físiques i esportives, que 
inclou formació de primers auxilis i salvament aquàtic.

Experiència A causa de la responsabilitat que comporta, és una feina generalment ben 
retribuïda. En la majoria de llocs es demana experiència.

Competències · Bona forma física
· Molts reflexos
· Capacitat de mantenir la calma
· Capacitat de concentració
· Facilitat de relació amb les persones

Llocs on treballar · Instal·lacions esportives
· Empreses de lleure
· Empreses d’esports d’aventura
· Càmpings
· Hotels
· Parcs d’atraccions
· Clubs esportius, recreatius i d’oci
· Gimnasos

On cercar feines · Autocandidatura
· Federació Catalana de Salvament i Socorrisme
· Borsa de treball de la Creu Roja

OCUPACIONS EN FESTIVALS I CONCERTS

Nivell formatiu · No és necessària massa formació. Amb el graduat en ESO n’hi ha prou.
· Per a tasques més especialitzades es valorarà o requerirà alguna formació 
professionalitzadora d’imatge i so

Experiència Es valora l’experiència amb el públic i la facilitat per muntar i desmuntar 
instal·lacions, però no és imprescindible.

Competències · Iniciativa
· Flexibilitat
· Facilitat pel tracte amb les persones
· S’ha de tenir en compte que són feines dures i intensives, i que es poden 
treballar moltes hores seguides o fins i tot de nit (s’ha de tenir en compte que 
de 16 a 18 anys no es poden fer algunes feines)
· Idiomes

Llocs on treballar · Festivals d’estiu
· Empreses del sector

On cercar feines · Autocandidatura

http://salvament.org/wordpress/
http://www.vallsgenera.cat/
http://www.creuroja.org/AP/cm/1035P123L8/Formacio.aspx
http://salvament.org/wordpress/
http://salvament.org/wordpress/
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PARCS TEMÀTICS I PARCS AQUÀTICS

Perfils · Atenció al públic
· Taquilla
· Atraccions
· Restaurants
· Botigues
· Espectacles
· Animació
· Socorrisme
· Hotels

Nivell formatiu El nivell formatiu dependrà de l’ocupació a la qual s’opti:
· Atenció al públic: sense formació específica
· Taquilla: sense formació específica
· Atraccions: sense formació específica
· Restaurants: sense formació específica, però valorable formació 
professionalitzadora en restauració, hostaleria, cuina, etc.
· Botigues: sense formació específica
· Espectacles: formació relacionada amb aquest àmbit
· Animació: titulació en el lleure
· Socorrisme: titulació específica en socorrisme i salvament
· Hotels: en funció del lloc de treball

Experiència En la majoria d’ocupacions no és necessària, però és un element que es valora.

Competències · Amabilitat
· Bona presència
· Flexibilitat
· Idiomes

Llocs on treballar · Parcs temàtics (Port Aventura)
· Parcs aquàtics (Aqualeón, a Albinyana, i Aquopolis a La Pineda)

On cercar feines · Webs de les empreses
· Autocandidatura

https://costa-dorada.aquopolis.es/treballa-amb-nosaltres/?lang=ca
https://www.aqualeon.es/ca/borsa-de-treball/
https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-nosaltres
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4. SECTOR: Comerç

OCUPACIONS EN BOTIGUES I GRANS CADENES COMERCIALS

Perfils · Dependent/da
· Venedor/a
· Caixer/a

Nivell formatiu · Graduat en ESO.
· En alguns casos, formació professionalitzadora en Comerç.

Experiència En alguns casos es demana, però en d’altres no és un requisit necessari.

Competències · Dinamisme
· Facilitat de paraula
· Atenció al públic
· Presència i bona educació
· Domini de la caixa
· Idiomes

Llocs on treballar · Petit comerç
· Grans magatzems
· Grans cadenes comercials

On cercar feines · Autocandidatura
· Dirigir-se directament als petits comerços, ja que molts pengen a l’aparador si
busquen personal
· Webs dels establiments comercials grans
· Portals de cerca de feina i borses de treball

OCUPACIONS EN SUPERMERCATS

Perfils · Mosso/a de magatzem
· Reposador/a
· Caixer/a
· Dependents/es a les seccions de fruiteria, peixateria, carnisseria i xarcuteria.

Nivell formatiu · Graduat en ESO
· En segons quines ocupacions, formació de manipulació d’aliments i formació 
de carretoner/a frontal i retràctil.

Experiència Es valora però no és imprescindible.

Competències · En el magatzem o la caixa, es demana rigor; els estocs han d’estar controlats i
la caixa ha de quadrar.
· Com a reposador/a, es demana rapidesa i dinamisme.

Llocs on treballar · Hipermercats
· Supermercats

On cercar feines · Autocandidatura
· Webs de les empreses, en l’apartat on publiquen les ofertes.
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REPARTIDORS/ES

Nivell formatiu · Sense formació
· Graduat en ESO

Experiència No és necessària, però es valora.

Competències · Habitualment, per fer la feina es necessita carnet de moto:
- A1: 16 anys, edat mínima
- A2: 18 anys, edat mínima
- A: 20 anys, edat mínima

· Organització

Llocs on treballar · Establiments de menjar ràpid

On cercar feines · Autocandidatura

VENDA DE PETARDS

Nivell formatiu · Sense formació
· Graduat en ESO

Experiència No és necessària

Competències · Atenció al públic

Llocs on treballar Es tracta d’una feina de molt curta durada, sobretot concentrada al voltant de 
Sant Joan.

On cercar feines · Autocandidatura
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5. SECTOR: Formació i cura d’infants

CLASSES DE REPÀS EN GRUP O PARTICULARS

Nivell formatiu · Graduat en ESO, com a mínim, per a edats relacionades amb l’educació 
primària.
· Per a edats d’educació secundària, Batxillerat, cicles formatius de Grau Mitjà 
o de Grau Superior i/o estudis universitaris.

Experiència No és necessària, però es valora.

Competències · Facilitat de tracte
· Empatia amb els infants
· Paciència
· Pedagogia
· En alguns casos, es pot demanar el certificat de delictes de naturalesa sexual

Llocs on treballar · Domicilis particulars
· Acadèmies d’ensenyaments
· Acadèmies de Valls i Alt Camp

On cercar feines · Autocandidatura
· Webs de les acadèmies
· Portals:
https://www.tusclasesparticulares.com/
https://www.repasapp.cat/

CURA D’INFANTS

Nivell formatiu · Graduat en ESO
· En alguns casos, algun cicle formatiu en educació infantil o d’educació en el 
lleure.

Experiència No és necessària, però en alguns casos se’n pot requerir; sempre es valora tenir-
ne.

Competències · Facilitat de tracte
· Empatia amb els infants
· Paciència
· Pedagogia
· En alguns casos, es pot demanar el certificat de delictes de naturalesa sexual

Llocs on treballar · Domicilis particulars
· Esplais
· Empreses del sector

On cercar feines · Autocandidatura
· Webs de les empreses del sector
· Portals:
https://topnanny.es/
https://yoopies.es/Babysitter

https://yoopies.es/Babysitter
https://topnanny.es/
https://www.repasapp.cat/
https://www.tusclasesparticulares.com/
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6. SECTOR: Promocions, enquestes i repartiment de publicitat

ENQUESTADORS/ES I REPARTIDORS/ES DE PUBLICITAT

Nivell formatiu No es requereix cap formació específica. Moltes empreses d’aquest sector 
formen les seves persones treballadores.

Experiència No és necessària, però es pot valorar.

Competències · En el cas de les enquestes i les promocions, es valoren les habilitats socials, el
bon caràcter i la bona educació.
· En el cas de repartir publicitat, es valora agilitat i rapidesa.

Llocs on treballar · Empreses de publicitat i de repartiment

On cercar feines · Autocandidatura
· Portals de cerca de feina
· Empreses específiques del sector
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7. SECTOR: Fàbriques, indústries i magatzems

OPERARIS/ES

Perfils · Mosso/a de magatzem per carregar i descarregar camions, comprovar el 
material...
· Repartidors/es per preparar comandes i repartir-les als clients.

Nivell formatiu · En general, graduat en ESO, però per fer feines més específiques si que es pot
demanar alguna formació de carnet de carretoner/a.

Experiència No és un factor rellevant, però en alguns llocs es valora i en d’altres en 
demanen.

Competències · Flexibilitat
· Adaptació a feines rutinàries
· Organització

Llocs on treballar · Empreses del polígon industrial de Valls
· Empreses situades en els polígons industrials de la comarca

On cercar feines · Autocandidatura
· Portals de cerca de feina
· Accedir directament al web de les empreses
· ETT
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8. SECTOR: Agrícola

OCUPACIONS EN TEMPORADA DE COLLITES: FRUITA, VEREMA, ETC.

Nivell formatiu No cal formació

Experiència No és necessari tenir experiència

Competències Capacitat per treballar intensivament

Llocs on treballar Finques privades

On cercar feines · Dirigir-se directament a les finques que es puguin conèixer
· Feines publicades a Feina Activa
· Adreçar-se a agrupacions de pagesos/es:
- Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
- Unió de Pagesos (UP)
- Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
- Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)

OCUPACIONS EN COOPERATIVES I SINDICATS AGRÍCOLES I EN CELLERS

Nivell formatiu · En general, sense formació o com a molt el graduat en ESO.
· Per a feines més específiques, formació professionalitzadora relacionada amb 
el sector vitivinícola, d’olis, etc.

Experiència No és necessària experiència, però es valora si se’n té.

Competències · Organització
· Orientació a l’assoliment

Llocs on treballar · Sindicats i cooperatives agrícoles dels municipis de la comarca
· Cellers de la comarca

On cercar feines · Autocandidatura
· Adreçar-se directament a les cooperatives, sindicats i cellers.
· Adreçar-se a agrupacions de pagesos/es:
- Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
- Unió de Pagesos (UP)
- Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
- Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)

http://www.asaja.com/organizaciones/catalunya
http://www.jarc.es/
https://uniopagesos.cat/
http://www.cooperativesagraries.cat/
http://www.asaja.com/organizaciones/catalunya
http://www.jarc.es/
https://uniopagesos.cat/
http://www.cooperativesagraries.cat/
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9. ALTRES RECURSOS RELACIONATS AMB OCUPACIONS PER A L’ESTIU

CALENDARI Habitualment, s’ha de començar la cerca a principis del mes 
de maig. En alguns casos, fins i tot cap a finals d’abril ja es 
pot començar a plantejar.

TREBALLAR A L’ESTRANGER En alguns casos, és interessant plantejar-se una experiència 
laboral a l’estranger aprofitant els mesos d’estiu. Per facilitar
aquesta opció, es pot recórrer a:
· Xarxa Eures: és la xarxa de col·laboració dels serveis 
públics d’ocupació en l’Espai Econòmic Europeu. L’objectiu 
és la lliure circulació de treballadors/es. Hi ha una oficina 
EURES a Tarragona, al c/Joan Baptista Plana, 29-31.
· Per a més informació l’Oficina Jove del Barcelonès ha 
elaborat una guia que es pot consultar en aquest enllaç: 
http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-
treballar-lestranger

OCUPACIONS A L’AIRE LLIURE · Consells relacionats amb llocs de treball exposats a la calor:
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/calor/

RECURSOS WEB · Idees de feines per a treballar a l’estiu:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/
feines_d_estiu_i_treball_temporal/

· Guia per treballar a l’estiu:
http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-
treballar-lestiu
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/
treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/Infografia-
estiu-OJT.pdf

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/Infografia-estiu-OJT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/Infografia-estiu-OJT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/Infografia-estiu-OJT.pdf
http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-treballar-lestiu
http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-treballar-lestiu
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/calor/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/calor/
http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-treballar-lestranger
http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-treballar-lestranger
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10. CURRÍCULUM I CARTA DE PRESENTACIÓ

Per  tal  de  poder  optar  en  alguna  de  les  ocupacions  de  l’estiu,  és  necessari  que  es  realitzi  un

currículum i una carta de presentació. Tots dos documents s’han de fer arribar a les empreses o als

llocs de treball en els quals es pretengui treballar. En alguns casos, serà a partir de la resposta a un

anunci d’un lloc de feina, i en d’altres, per formalitzar una autocandidatura.

A. Currículum

En el  cas  del  currículum,  unes  orientacions  bàsiques  a  l’hora  de  redactar-lo  són  les  següents,

sobretot pensant en les feines per l’estiu:

 El currículum ha d’estar adaptat al lloc de treball al qual s’aspira. Per tant, s’hauran de

redactar  tants  tipus  de currículum com llocs  es  vulgui  enviar.  Aquest  document  serveix

perquè les persones candidates es presentin com a aptes per realitzar una determinada feina.

Per tant, s’han de destacar coses diferents si es pretén treballar, per exemple, de cambrer/a,

que si es vol fer de monitor/a de lleure.

 Si durant l’any, s’està cursant una determinada titulació i s’han realitzat molts cursos de

formació  complementària  d’aquest  ensenyament,  no  és  necessari  que  en  el  currículum

aparegui tota aquesta formació complementària si la feina a la qual s’opta no hi té res a

veure. Es pot mencionar que durant el curs, s’ha anat realitzant formació complementària.

 Per a les feines d’estiu sobretot, és important destacar la disponibilitat, tant d’incorporació a

la feina com a nivell d’horari. S’hauria d’especificar la data a partir de la qual l’aspirant al

lloc de feina podria començar a treballar.

B. Carta de presentació

Juntament amb el currículum, també s’ha de fer arribar una carta de presentació a l’empresa o

empreses  en  les  quals  es  vol  treballar,  sobretot  quan  es  tracta  d’autocandidatures.  La  carta

complementa el currículum i permet mostrar interès tant per l’empresa com pel lloc de treball.

La carta de presentació ha de ser molt personal, i també se n’ha de redactar una de diferent per a

cada lloc de treball al qual es vol optar. Es poden trobar diferents models de carta per internet, però

és molt recomanable que cadascú redacti la carta de presentació amb les pròpies paraules.

Un dels objectius principals de la carta és destacar els punts forts de la persona que la redacta, és a

dir, aquelles competències que fan que una persona sigui apta per a un lloc de treball, i per les quals

una empresa l’ha de contractar.



17

Model de Currículum

OBJECTIU PROFESSIONAL

És un apartat optatiu i fa referència a una afirmació en què s’estableix de manera clara, concreta i concisa a quin tipus
de treball s’opta.

FORMACIÓ

Formació Reglada

Any d’obtenció del títol. Nom del Títol. Centre. Ciutat.

Formació Complementària

Any de finalització. Nom del curs. Durada. Centre. Ciutat.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ÀREA COMERCIAL

Agent comercial Empresa XXX 2009-2012

· Informació i assessorament a la clientela sobre el producte.
· Fidelització i manteniment de clientela.
· Negociació de nous acords de compra i venda.
· Prospecció del mercat potencial.

Administrativa comercial Empresa XXX 2007-2009

· Tramitació de la documentació necessària.
· Seguiment del procés de postvenda.
· Resolució de les possibles reclamacions.

IDIOMES

Nom de l’idioma: nivell

Nom de l’idioma: nivell

INFORMÀTICA

Nom dels programes que es coneixen.

ALTRES DADES

Disponibilitats (horaris, desplaçaments, data d’incorporació)
Carnet de conduir – vehicle propi
Carnets professionals (manipulador d’aliments, instal·lador electricista, etc.)
Altres competències (competències transversals)

Incloure 
fotografia si 

us la 
demanen/si ho 

considereu 
oportú

NOM I COGNOMS
Adreça i/o població
Data de naixement

Telèfons de contacte
email
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Model de carta de presentació (autocandidatura)

Departament de Recursos Humans

Empresa XXX

Adreça

Codi postal – Població

Benvolguts, benvolgudes,

Atès que la vostra empresa gestiona amb eficàcia els serveis de manteniment de 

l’automòbil, els envio, adjunt, el meu currículum perquè el tinguin en compte en cas que 

necessitin una professional  de l’automoció.

Com poden comprovar al meu currículum, tinc formació com a tècnica superior en 

mecànica d’automoció i, gràcies a la meva experiència en diferents empreses del sector, 

considero que puc contribuir molt positivament assolir els objectius de la seva empresa. 

He desenvolupat tasques de reparació i muntatge de motors, manteniment de vehicles i 

substitució de peces metàl·liques, entre d’altres.

Agrairia tenir l’oportunitat de mantenir un entrevista personal per exposar els meus punts 

forts i les meves motivacions, així com ampliar la informació resumida en el currículum.

Atentament,

Nom i Cognoms

Telèfon de contacte

Municipi, data



19

Model de carta de presentació (resposta a un anunci)

Departament de Recursos Humans

Entitat/empresa XXX

Adreça

Codi postal – Població

Benvolguts, benvolgudes,

Em poso en contacte amb la seva empresa en resposta a l’anunci publicat a la pàgina 

web ______________, en què sol·liciten un/a tècnic/a administratiu/va per al seu nou 

projecte a Barcelona.

Com poden comprovar al meu currículum, la meva trajectòria professional sempre ha 

estat vinculada a l’àrea de l’administració i l’atenció al client. També disposo del CFGM 

en Gestió Administrativa, a part d’haver realitzat diferents cursos d’ofimàtica i de gestió 

de bases de dades per ampliar els meus coneixements informàtics.

A més, també tinc competències com la iniciativa, la flexibilitat i una gran capacitat 

d’aprenentatge, unes habilitats que he tingut l’oportunitat de desenvolupar a totes les 

meves experiències professionals.

Espero que el meu perfil s’adapti als requisits que estan cercant, ja que conec des de fa 

anys la seva tasca i, per aquest motiu, tinc un gran interès a formar part del seu equip.

Salutacions cordials,

Nom i Cognoms

Telèfon de contacte

Municipi, data
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11. WEBGRAFIA

- Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
- Portal Jove.cat: http://jovecat.gencat.cat/ca/
- Web Garantia Juvenil Generalitat de Catalunya: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
- Barcelona Activa: https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
- Mapa Laboral: http://mapalaboral.org/

http://mapalaboral.org/
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
http://jovecat.gencat.cat/ca/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici


WEBS ÚTILS PER BUSCAR FEINA

Generals
SOC – www.oficinadetreball.cat
INFOJOBS – www.infojobs.net
INFOEMPLEO – www.infoempleo.es
INFOFEINA – www.infofeina.net
VALLSGENERA – http://www.vallsgenera.cat/feina/ofertes/

Turisme i restauració
A FUEGO LENTO – www.afuegolento.com/empleo
TURIEMPLEO – www.turiempleo.com
TURIJOBS – www.turijobs.com
GASTROEMPLEO - http://www.gastroempleo.com/
GRUPO  EAT  OUT  (Pans&Co;  Bocatta;  Pastafiore;  Fresco;
etc..) – http://www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/

Botigues de roba
INDITEX - https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-
empleo
PRIMARK - https://es.empleos.primark.com/
TENDAM (Cortefiel, Springfield, Women  Secret) -
http://www.tendam.es/trabaja-con-nosotros/espana/ 
MANGO - https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/mango

Botigues esportives
DECATHLON - https://trabajaconnosotros.decathlon.es/
SPRINTER - https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sprinter
INTERESPORT -
https://www.intersport.es/sobre-nosotros/trabaja-con-
intersport.html
WALA – www.wala.cat

Grans magatzems
LA FIRA CENTRE COMERCIAL -
https://www.lafiracentrecomercial.com/ocupacio
EL CORTE INGLÉS -
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/talento/
unete-al-equipo/
PARC CENTRAL TARRAGONA -
https://www.ccparccentral.com/contacta/

Parc d’atraccions i aquàtics
PORTAVENTURA -
https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-
nosaltres
AQUOPOLIS  -  https://costa-dorada.aquopolis.es/trabaja-con-
nosotros/
AQUALEON - https://www.aqualeon.es/ca/borsa-de-treball/

Cinemes
JCA CINEMES - http://www.jcacinemes.com/
OCINE -  https://www.ocine.es/index.php?
option=com_chronoforms&chronoform=treballa_amb_nosaltr
es
YELMO - http://yelmocinesjobs.yelmocines.es/trabajar/yelmo-
cines?utf8=
%E2%9  %93&hide_autocandidacy=false&province_filter  
%5Bjob_localizable_id%5D=2840

Oci, cultura i lleure
PERE TARRÈS -  https://www.peretarres.org/la-fundacio/qui-
som/treballa-per-nosaltres
EN XARXA - http://enxarxa.cat/wps/?page_id=363
ANIMAJOBS  -  https://www.animajobs.es/trabajo-animador-
turistico/ofertas-de-trabajo
SAGESSA - https://app.borsadetreball.grupsagessa.cat/login

Promotor/es
www.azafatasypromotoras.com
www.yobalia.com
http://www.conficon-hostesses.com/menu.htm

Sector Turístic
ANIMAJOBS  -  https://www.animajobs.es/trabajo-animador-
turistico/ofertas-de-trabajo
TURIJOBS  -  http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-
tarragona-catalunya
HOSTELEO - https://hosteleo.com/es/trabajo-tarragona

Hotels
HOTEL CLASS - https://www.hotelclassvalls.com/
HOTEL FÈLIX - https://felixhotel.net/ca/
HOSTAL GRAU - http://www.hostal-grau.com/
HOTEL CA LA SIÓ - http://www.calasio.com/
HOTEL NOU - Alcover
HOTEL COR DE PRADES -
 https://www.facebook.com/hotelcordeprades/ 
HOTEL LES VINYES - http://www.lesvinyes.com/ca-ES/

Restaurants
CERCADOR DE RESTAURANTS DE L’ALT CAMP -
http://www.terracatalana.cat/alt_camp/gastronomia/
restaurants/1/?cookies=1

Supermercats
BON PREU / ESCLAT -
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php?
idF=0&idSubF=35&nw=&idIdiomaCap=1
CAPRABO - 
https://www.caprabo.com/ca/forma-parte-de-caprabo/trabaja-
con-nosotros 
MERCADONA -
https://info.mercadona.es/va/coneixnos/treballa-amb-
nosaltres-0
LIDL - https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm
ALDI - https://www.aldi.es/servicios/trabaja-con-nosotros.html
CLAREL - https://tutienda.clarel.es/trabajar-en-clarel
DIA - https://tutienda.dia.es/empleo
EROSKI - https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
CARREFOUR - https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/
mas-info/
SPAR - http://www.fragadis.es/treball/
BONÀREA  -  https://www.bonarea-agrupa.com/jobs?
_ga=2.203088793.922762903.1555317279-
453778867.1555317279

Menjars ràpids
BURGER KING – www.burgerking.es
MCDONALD’S – www.mcdonalds.es
DOMINO’S PIZZA -   http://www.dominospizza.es  
TELEPIZZA - https://empleo.telepizza.es/

Creu Roja
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 

Llibreria 
ABACUS - https://abacus.coop/ca/treballa-amb-nosaltres/

Perfumeries i cosmètica
PERFUMERIES GOTTA - https://www.perfumeriasgotta.com/
trabaja-con-nosotros

Botigues de regal
NATURA - https://www.naturaselection.com/es/trabajar

Cura infantil i professors/es de repàs
ACADOMIA - http://www.acadomia.es 
TUS CLASES PARTICULARES -
https://www.tusclasesparticulares.com/ 
TOPNANNY - https://topnanny.es/
YOPPIES - https://yoopies.es/ 

https://www.aqualeon.es/ca/borsa-de-treball/
https://costa-dorada.aquopolis.es/trabaja-con-nosotros/
https://costa-dorada.aquopolis.es/trabaja-con-nosotros/
https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-nosaltres
https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-nosaltres
https://www.ccparccentral.com/contacta/
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/talento/unete-al-equipo/
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/talento/unete-al-equipo/
https://www.lafiracentrecomercial.com/ocupacio
http://www.wala.cat/
https://www.intersport.es/sobre-nosotros/trabaja-con-intersport.html
https://www.intersport.es/sobre-nosotros/trabaja-con-intersport.html
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sprinter
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/mango
http://www.tendam.es/trabaja-con-nosotros/espana/
https://es.empleos.primark.com/
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-empleo
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-empleo
http://www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.turijobs.com/
http://www.turiempleo.com/
http://www.afuegolento.com/empleo
https://borsa.mascarandell.cat/
http://www.infofeina.net/
http://www.infoempleo.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.oficinadetreball.cat/
https://yoopies.es/
https://topnanny.es/
https://www.tusclasesparticulares.com/
http://www.acadomia.es/
https://www.naturaselection.com/es/trabajar
https://www.perfumeriasgotta.com/trabaja-con-nosotros
https://www.perfumeriasgotta.com/trabaja-con-nosotros
https://abacus.coop/ca/treballa-amb-nosaltres/
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://empleo.telepizza.es/
http://www.dominospizza.es/
http://www.mcdonalds.es/
http://www.burgerking.es/
https://www.bonarea-agrupa.com/jobs?_ga=2.203088793.922762903.1555317279-453778867.1555317279
https://www.bonarea-agrupa.com/jobs?_ga=2.203088793.922762903.1555317279-453778867.1555317279
https://www.bonarea-agrupa.com/jobs?_ga=2.203088793.922762903.1555317279-453778867.1555317279
http://www.fragadis.es/treball/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
https://tutienda.dia.es/empleo
https://tutienda.clarel.es/trabajar-en-clarel
https://www.aldi.es/servicios/trabaja-con-nosotros.html
https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm
https://info.mercadona.es/va/coneixnos/treballa-amb-nosaltres-0
https://info.mercadona.es/va/coneixnos/treballa-amb-nosaltres-0
https://www.caprabo.com/ca/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros
https://www.caprabo.com/ca/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php?idF=0&idSubF=35&nw=&idIdiomaCap=1
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php?idF=0&idSubF=35&nw=&idIdiomaCap=1
http://www.terracatalana.cat/alt_camp/gastronomia/restaurants/1/?cookies=1
http://www.terracatalana.cat/alt_camp/gastronomia/restaurants/1/?cookies=1
http://www.lesvinyes.com/ca-ES/
https://www.facebook.com/hotelcordeprades/
http://www.calasio.com/
http://www.hostal-grau.com/
https://felixhotel.net/ca/
https://www.hotelclassvalls.com/
https://hosteleo.com/es/trabajo-tarragona
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona-catalunya
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona-catalunya
https://www.animajobs.es/trabajo-animador-turistico/ofertas-de-trabajo
https://www.animajobs.es/trabajo-animador-turistico/ofertas-de-trabajo
http://www.yobalia.com/
http://www.azafatasypromotoras.com/
https://app.borsadetreball.grupsagessa.cat/login
https://www.animajobs.es/trabajo-animador-turistico/ofertas-de-trabajo
https://www.animajobs.es/trabajo-animador-turistico/ofertas-de-trabajo
http://enxarxa.cat/wps/?page_id=363
https://www.peretarres.org/la-fundacio/qui-som/treballa-per-nosaltres
https://www.peretarres.org/la-fundacio/qui-som/treballa-per-nosaltres
http://yelmocinesjobs.yelmocines.es/trabajar/yelmo-cines?utf8=%E2%9C%93&hide_autocandidacy=false&province_filter%5Bjob_localizable_id%5D=2840
http://yelmocinesjobs.yelmocines.es/trabajar/yelmo-cines?utf8=%E2%9C%93&hide_autocandidacy=false&province_filter%5Bjob_localizable_id%5D=2840
http://yelmocinesjobs.yelmocines.es/trabajar/yelmo-cines?utf8=%E2%259
http://yelmocinesjobs.yelmocines.es/trabajar/yelmo-cines?utf8=%E2%259
http://yelmocinesjobs.yelmocines.es/trabajar/yelmo-cines?utf8=%E2%259
http://www.jcacinemes.com/

