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DECIDEIXO

Com sóc?
Què

m'interessa?

Quins
estudis puc

cursar?

Quines
professions
hi ha al món

laboral?

Habilitats: què sé fer?

Personalitat: com sóc?

Valors: què és important per a mi?

Interessos: què m'agrada?

Quins estudis hi ha?

On es poden cursar?

Com s'accedeix a cada estudi?

Quines sortides tenen?

Quines professions hi ha?

Com s'hi accedeix?

Quines són les professions més

demandades?

Quines són les tendències del

mercat de treball?

COM TRIAR ESTUDIS
El procés de tria d'uns estudis i una professió és un procés on cal contemplar diferents aspectes i és necessari tant

reflexionar com informar-se correctament. A continuació pots trobar els passos que t'ajudaran en aquesta tria.

AUTOCONEIXEMENT CONEIXEMENT

ESTUDIS

CONEIXEMENT

MERCAT DE TREBALL



- Fonaments de les Arts  I i II
- Anàlisi Musical I i II
- Anatomia Aplicada
- Cultura Audiovisual I i II
- Dibuix Artístic I i II
- Dibuix Tècnic I i II
- Història del Món Contemporani
- Literatura Catalana
- Literatura Castellana
- Literatura Universal
- Llenguatge i Pràctica Musical
- Volum
- Arts Escèniques
- Disseny

ARTS

- Matemàtiques I i II
- Biologia I i II
- Ciències de la Terra I i II
- Dibuix Tècnic I i II
- Física I i II
- Química I i II
- Tecnologia Industrial I i II
- Electrotècnia

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

- Llengua Catalana i Literatura I i II
- Llengua Castellana i Literatura I i II
- Llengua Estrangera I i II

MATÈRIES COMUNES

- Ciències per al Món Contemporani
- Educació Física
- Filosofia

- Història de la Filosofia
- Història

- Llatí I i II
- Matemàtiques Aplicades a les
Ciències Socials I i II
- Economia
- Economia d'Empresa I i II
- Grec I i II
- Història del Món Contemporani
- Literatura Catalana
- Literatura Castellana
- Literatura Universal
- Geografia
- Història de l'Art

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS

Existeixen altres formes de cursar-lo com: Batxillerat a distància, Batxillerat nocturn, Batxibac,  Batxillerat Internacional (BI) i
dobles titulacions amb els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny o els ensenyaments esportius.
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TITULACIÓ OBTINGUDA

ESTRUCTURA

 VIES D'ACCÉS

SORTIDES

INFORMACIÓ D'INTERÈS

BATXILLERAT
El batxillerat són estudis postobligatoris que tenen com a finalitat preparar a l'alumnat per accedir a estudis posteriors o per

accedir al món laboral.

Té una durada de dos cursos acadèmics i s'estructura en diferents modalitats.

Per accedir al batxillerat, cal complir amb un dels següents requisits:

- estar en possessió del graduat d'educació secundària obligatòria (GESO),

- estar en possessió d'un títol de Formació Professional (FP).

Títol de batxiller

- Accés a la Universitat (superant les PAU).

- Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

- Accés al món laboral.



FORMACIÓ PROFESSIONAL
GRAU MITJÀ

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal complir amb un dels següents requisits:

- estar en possessió del graduat d'educació secundària obligatòria (GESO),

- tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar,

- haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),

- haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

- tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

- haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),

- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

- tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,

- superar la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

TITULACIÓ OBTINGUDA

FAMÍLIES PROFESSIONALS

Els cicles formatius es poden cursar de forma presencial, a distància i en format FP Dual.
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INFORMACIÓ D'INTERÈS

- Activitats físiques i esportives
- Agrària
- Comerç i màrqueting
- Electricitat i electrònica
- Fabricació mecànica
- Hoteleria i turisme
- Imatge personal
- Indústries extractives
- Instal·lació i manteniment 
- Química
- Seguretat i medi ambient
- Tèxtil, confecció i pell

FAMÍLIES PROFESSIONALS

- Administració i gestió
- Arts gràfiques
- Edificació i obra civil
- Energia i aigua
- Fusta, moble i suro
- Imatge i so
- Indústries alimentàries
- Informàtica i comunicacions
- Maritimopesquera
- Sanitat
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Transport i manteniment de vehicles

SORTIDES

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis que capaciten a l'alumnat per a l'exercici qualificat de diferents

professions. Aquests es divideixen en diferents famílies professionals i dins de cada família hi ha un o més cicles formatius de

grau mitjà. La seva durada és de 2.000 hores, 2 cursos acadèmics. Una part de les hores es destina a la formació en el centre

educatiu i l'altra a la formació pràctica en centres de treball.

Títol de tècnic/a

- Accés al batxillerat.
- Accés als cicles formatius de grau superior (CFGS).
- Accés al món laboral.

*Les famílies professionals en negreta s'imparteixen al Ripollès

 VIES D'ACCÉS



Per accedir al als cicles formatius de grau superior cal complir amb un dels següents requisits:

- estar en possessió del títol de batxillerat,

- tenir el títol de tècnic/a de formació professional o de tècnic/a superior de formació professional o tècnic/a especialista,

- haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

- haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

- tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),

- tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,

- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

- superar la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

TITULACIÓ OBTINGUDA

FAMÍLIES PROFESSIONALS
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 VIES D'ACCÉS

SORTIDES

- Activitats físiques i esportives
- Agrària
- Comerç i màrqueting
- Electricitat i electrònica
- Fabricació mecànica
- Hoteleria i turisme
- Imatge personal
- Informàtica i comunicacions
- Maritimopesquera
- Sanitat
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Transport i manteniment de vehicles

FAMÍLIES PROFESSIONALS

- Administració i gestió
- Arts gràfiques
- Edificació i obra civil
- Energia i aigua
- Fusta, moble i suro
- Imatge i so
- Indústries alimentàries
- Instal·lació i manteniment
- Química
- Seguretat i medi ambient
- Tèxtil, confecció i pell

FORMACIÓ PROFESSIONAL
GRAU SUPERIOR

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis que capaciten a l'alumnat per a l'exercici qualificat de diferents

professions. Aquests es divideixen en diferents famílies professionals i dins de cada família hi ha un o més cicles formatius de

grau superior. La seva durada és de 2.000 hores, 2 cursos acadèmics. Una part de les hores es destina a la formació en el

centre educatiu i l'altra a la formació pràctica en centres de treball.

Títol de tècnic/a superior

- Accés als estudis universitaris de grau.
- Accés al món laboral.

Els cicles formatius es poden cursar de forma presencial, a distància i en format FP Dual.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

*Les famílies professionals en negreta s'imparteixen al Ripollès



TITULACIÓ OBTINGUDA

FAMÍLIES PROFESSIONALS
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 VIES D'ACCÉS

SORTIDES

- Administració i gestió

- Arts gràfiques

- Edificació i obra civil

- Fabricació mecànica

- Hoteleria i turisme

- Indústries alimentàries

- Instal·lació i manteniment

- Transport i manteniment de vehicles

FAMÍLIES PROFESSIONALS

- Agrària

- Comerç i màrqueting

- Electricitat i electrònica

- Fusta, moble i suro

- Imatge personal

- Informàtica i comunicacions

- Tèxtil, confecció i pell

*Les famílies professionals en negreta s'imparteixen al Ripollès

PROGRAMES DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFI) estan dirigits a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'educació secundària

obligatòria (ESO), i que en el moment d'iniciar el programa no segueixin estudis al sistema educatiu ni participin en altres

accions formatives. L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la

formació professional) i, de altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Aquests estudis tenen una durada de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Per accedir a un PFI cal tenir un mínim de 16 anys i un màxim de 21 anys l'any d'inici del programa i no haver obtingut el graduat

en ESO.

Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i

acredita les competències professionals assolides.

- Certificat acadèmic i professional i certificat del curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (si s'ha cursat en un centre

autoritzat)

- Accés als cicles formatius de grau mitjà.

- Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

- Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

- Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

- Accés al món laboral.
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- Art floral

- Arts aplicades al llibre

- Ceràmica artística

- Disseny d'interiors

-  Escultura

- Joieria d'art

- Vidre artístic

FAMÍLIES PROFESSIONALS

- Arts aplicades a la indumentària

- Arts aplicades al mur

- Comunicació gràfica i audiovisual

- Disseny industrial

-  Esmalts artístics

- Tèxtils artístics

FAMÍLIES PROFESSIONALS

TITULACIÓ OBTINGUDA

SORTIDES

Per accedir als CFGS d'arts plàstiques i disseny, cal complir

amb un dels següents requisits:

- títol de batxillerat, o equivalent + prova específica,

- títol de tècnic/a d'FP +prova específica

- superar la prova d'accés general + prova específica,

- disposar d'alguna de les següents titulacions: títol de

batxillerat d'arts o batxillerat artístic experimental, títol de

batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de

la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts, títol de

tècnic/a o tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny, títol

de tècnic/a superior d'FP d'una família equivalent a Arts

Plàstiques i Disseny, títol de grau en Disseny o estudis

relacionats, títol de graduat en arts aplicades i oficis

artístics, resolució d'exempció reconeguda per la Direcció

General d'FP Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 VIES D'ACCÉS

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Els cicles d'arts plàstiques i disseny ofereixen formació professional en l'àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del

disseny i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta. S'organitzen en cicles de grau mitjà o

de grau superior. Tenen una durada d'entre 1.600 i 2.000 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es

destina a la formació en un centre educatiu, escoles d'art (EA), i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Per  accedir als CFGM d'arts plàstiques i disseny, cal complir

amb un dels següents requisits:

- títol d'ESO, o equivalent + prova específica,

- superar la prova d'accés als CFGM + prova específica,

- títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'arts plàstiques i

disseny,

- títol de tècnic/a de formació professional d'una família

equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la

prova d'accés,

- títols i acreditacions que permeten l'exempció de la prova

específica de grau superior,

- certificat de superació amb aprofitament dels cursos

comuns d'arts aplicades i oficis artístics,

- resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General

de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim

Especial.

Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent

Després d'un CFGM d'arts plàstiques i disseny:

- Accés al batxillerat.

- Accés a un cicle formatiu de grau superior. 

- Accés al món laboral.

Després d'un CFGS d'arts plàstiques i disseny:

- Accés als estudis universitaris de grau.

- Accés als ensenyaments artístics superiors.

- Accés al món laboral.
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FAMÍLIES PROFESSIONALS

Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat

cursada. S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior. La durada està establerta entre 750 i 1.540 hores, en un o

dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de

treball.

Per  accedir als CFGM esportius, cal complir amb un dels

següents requisits:

- títol de graduat en educació secundària, o equivalent a

efectes acadèmics,

- haver superat el curs específic d'accés als cicles formatius

de grau mitjà,

- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors

de 25 anys,

- haver superat la prova d'accés general als cicle formatius

de grau mitjà.

A banda d'aquests requisits, cal superar una prova

específica esportiva en funció de la modalitat esportiva a

la que es vulgui accedir.

TITULACIÓ OBTINGUDA

SORTIDES

 VIES D'ACCÉS

- Atletisme

- Busseig esportiu

- Esports de muntanya i escalada

- Espeleologia

- Handbol

- Judo i defensa personal

- Salvament i socorrisme

FAMÍLIES PROFESSIONALS

- Basquetbol

- Esports d'hivern

- Esgrima

- Futbol i futbol sala

- Hípica

- Piragüisme

- Vela
*Les famílies professionals en negreta s'imparteixen al Ripollès

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Títol de tècnic/a o tècnic/a superior esportiu/va en l'especialitat corresponent

Després d'un CFGM esportiu:

- Accés al batxillerat.

- Accés a un cicle formatiu de grau superior.

- Accés al món laboral.

Per accedir als CFGS esportius, cal  complir amb els

requisits següents:

- tenir el títol de tècnic/a en la modalitat esportiva

corresponent,

- títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics,

- tenir el títol de tècnic/a superior d'FP o grau universitari

- superar la prova d'accés general als cicles formatius de

grau superior.

Després d'un CFGS esportiu:

- Accés als estudis universitaris de grau.

- Accés al món laboral.
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Els estudis universitaris, són estudis superiors que capaciten per a l'exercici de diferents professions dins del mercat de

treball. Aquests es divideixen en tres cicles que corresponen als títols universitaris de grau, màster universitari i doctorat.

Els estudis de grau tenen una durada d'entre 180 i 240 crèdits (de 3 a 4 anys), majoritàriament, tot i que hi ha estudis de 300 i

360 crèdits. 

Els estudis universitaris estan adscrits a una de les següents branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de

la salut, ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura.

Dins del pla d'estudi dels graus es cursen matèries bàsiques, obligatòries, optatives i el treball de fi de grau.

 

Per  accedir als estudis de grau, cal complir amb un dels següents requisits:

- disposar del títol de batxillerat + PAU (proves d'accés a la universitat),

- disposar d'un cicle formatiu de grau superior (títol de tècnic/a superior) + PAU (opcional),

- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

- complir amb els requisits d'accés a la universitat per a majors de 40 anys,

- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys,

- disposar d'un títol universitari oficial.

A banda d'aquests requisits, en alguns estudis també és necessari superar unes proves d'aptitud personal (PAP).

TITULACIÓ OBTINGUDA

SORTIDES

 VIES D'ACCÉS

- Arqueologia

- Belles Arts

- Disseny

- Estudis anglesos

- Estudis literaris

- Història

- Humanitats

- Traducció

- Biologia

- Bioquímica

- Biotecnologia

- Ciències ambientals

- Física

- Geologia

- Matemàtiques

- Química

- Ciències

biomèdiques

- Farmàcia

- Fisioteràpia

- Infermeria

- Medicina

- Psicologia

- Veterinària

- Administració i

direcció d'empreses

- Ciència política i

gestió pública

- Dret

- Educació primària

- Educació social

- Periodisme

- Arquitectura

- Enginyeria civil

- Enginyeria industrial

- Enginyeria

informàtica

- Enginyeria de

telecomunicacions

- Enginyeria química

ESTUDIS UNIVERSITARIS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Graduat/ada en la titulació cursada.

- Accés als màsters oficials.

- Accés al món laboral.

ARTS I
HUMANITATS

Existeixen diferents dobles titulacions de grau que et permeten obtenir dos títols de grau en un menor temps. També hi ha graus

que s'imparteixen en anglès o titulacions que permeten cursar parts dels estudis a l'estranger.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

A continuació es mostren alguns dels estudis universitaris que es poden trobar dins de cada branca de coneixement:

CIÈNCIES CIÈNCIES DE LA
SALUT

CIÈNCIES SOCIALS I
JURÍDIQUES

ENGINYERIA I
ARQUITECTURA
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FORMACIÓ OCUPACIONAL
La formació ocupacional és una formació que té com a objectiu desenvolupar les habilitats i competències necessàries per a

dur a terme una professió concreta. Solen ser cursos subvencionats i, per tant, gratuïts. Generalment la imparteix el Servei

d’Ocupació de Catalunya (SOC), o bé centres que tenen un conveni amb aquest servei. Els cursos estan associats a diferents

famílies professionals i poden ser de diferents nivells. A més, et permeten millorar les competències tècniques professionals.

Per accedir a la formació ocupacional, necessites tenir 16 anys. En funció del curs pots trobar requisits específics, però per

norma general no necessitaràs tenir una titulació prèvia com ara l’ESO i caldrà que estiguis a l’atur i inscrit/a al SOC.

TITULACIÓ OBTINGUDA

Certificat específic per a cada formació realitzada. 

ON TROBAR FORMACIÓ OCUPACIONAL

- Accés al món laboral. Cada certificat et donarà competències per un ofici o professió determinada.

 VIES D'ACCÉS

SORTIDES

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) és

l'entitat des de la qual podràs consultar la major

part de formació ocupacional existent a la teva

zona, però també de cursos que es realitzin en

línia en altres llocs. 

SOC

Trobaràs diverses entitats al Ripollès que

ofereixen formació ocupacional en diverses

àrees.

Les pots consultar a la web de l'Univers Jove.

ENTITATS



ESCOLES OFICIALS
D'IDIOMES
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Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres de formació d'idiomes moderns. Es tracta de centres d'ensenyament públics i tenen

com a objectiu formar a les persones en un idioma concret. Depenen de la Generalitat de Catalunya, concretament del

Departament d'Educació. 

Al Ripollès disposem d'una delegació de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot. 

Per accedir als ensenyaments oficials d'idiomes cal tenir un mínim de 16 anys. Es pot accedir amb 14 anys per cursar un idioma

diferent al que s'estudia a l'educació secundària.

L'accés al primer curs d'un idioma és directe. Les persones que ja tenen un coneixement de l'idioma i volen accedir a un curs

superior, han de realitzar una prova específica per determinar el teu grau de coneixement.

Els idiomes i les titulacions oficials obtingudes són un complement important que pot ajudar tant per continuar amb la formació

acadèmica, superar alguns requisits d'accés a determinats estudis o, accedir a món laboral en feines on es requereixi tenir

coneixement de determinats idiomes.  

TITULACIÓ OBTINGUDA

IDIOMES

 REQUISITS D'ACCÉS

A Ripoll es pot cursar des d'un nivell bàsic (A2)

d'anglès fins al nivell C1 que és un nivell avançat. 

ANGLÈS

Cada EOI té una oferta d'idiomes diferent. En el cas del Ripollès, pots estudiar anglès i francès però es poden cursar altres
idiomes a les diferents escoles del territori.

A Ripoll es pot cursar des d'un nivell inicial (A1) fins

el nivell B1, que és un nivell intermedi. 

FRANCÈS

ALTRES IDIOMES

A la xarxa d'Escoles Oficials d'Idiomes es poden estudiar els següents idiomes: alemany, anglès, àrab,

català, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès,

rus i xinès.

SORTIDES

Al superar el curs s'obté el certificat corresponent del nivell realitzat.

Si es supera el segon curs de l'idioma s'obté el certificat de nivell bàsic A2. Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2,

avançat C1 únicament es poden obtenir si se superen les proves corresponents.



L'educació de persones adultes comprèn activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de la vida, permet que

les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això

fa que hi participin persones amb objectius diferents, com pot ser per obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els

coneixements.

L'oferta educativa dels centres de formació d'adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de

l'entorn.
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INFORMACIÓ D'INTERÈS

ESTUDIS

- Llengua catalana

- Llengua castellana

- Llengua estrangera (anglès o francès)

- Cicle de formació instrumental

- Educació secundària obligatòria per a persones adultes (GESO)

- Preparació per a les proves d'accés (grau mitjà, grau superior i universitat)

- COMPETIC (competències en l'àmbit de les tecnologies de la informació i

la comunicació)

*Els estudis en negreta s'imparteixen al Ripollès

EDUCACIÓ D'ADULTS

En els centres de formació de persones adultes es poden cursar diferents tipus d'ensenyaments i en diferents nivells, cada

ensenyament té uns requisits d'accés propis.

El centre de la comarca del Ripollès on s'imparteix l'educació d'adults és l'Escola d'adults del Ripollès.

 VIES D'ACCÉS

ESTUDIS DE LES ESCOLES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
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Durant el procés de cerca de feina, pots comptar també amb l'ajuda d'orientadores i orientadors

que t'acompanyaran en aquests passos. 

Pots trobar aquests serveis a diferents entitats, com a ara l'Oficina Jove, el Servei d'Ocupació o

altres entitats.  

CERCA DE FEINA 

Per poder començar a presentar la teva candidatura a ofertes de feina, és molt important

que coneguis on pots trobar les ofertes de la teva zona. Per fer-ho pots utilitzar portals

especialitzats de feina a internet, però també hi ha serveis i entitats que et poden ajudar. 

És molt important, primer de tot, marcar-te un objectiu professional, és a dir, on vols

arribar. Per aconseguir-ho has de dedicar temps a reflexionar i conèixer-te a tu mateix/a.

Reflexionar sobre quins interessos i motivacions tens (Què m'agradara fer?) i identificar les

pròpies qualitats i coneixements (Què estic capacitat per fer?).

El currículum és el document que conté la teva informació personal: dades personals,

objectiu, formació, experiència i altres dades d'interès. És l'eina bàsica que necessites

tenir actualitzada per iniciar el procés de cerca de feina. 

Si el teu currículum és seleccionat, és habitual que hagis de passar per un procés de
selecció abans de ser escollit. Per tant, has de conèixer com funciona una entrevista o què
són les proves de selecció. Això t'ajudarà a poder destacar els teus punts forts.

A totes les comarques hi ha
diverses entitats que gestionen
ofertes de feina de les empreses
del territori. Algunes són ens públics
i altres privats, com les Empreses
de Treball Temporal. Inscriu-t'hi!

 DEFINEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

 CREA UN CURRÍCULUM

 INFORMA'T DELS CANALS DE CERCA DE LA TEVA ZONA

ENTITATS I ETTs

Consulta diferents portals de feina,
no n'utilitzis només un! 
Cada zona i cada tipus de feina
pot tenir més o menys presència en
un o altre portal de feina. No te'n
perdis cap!

PER INTERNET

T'interessa una empresa en concret?
No esperis a que tinguin una oferta!
Envia el teu currículum per a que el
tinguin en compte per futures
vacants. 
 

AUTOCANDIDATURES

ENTREVISTES I PROVES DE SELECCIÓ 


