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Exemple: Jove de 19 anys que recentment ha finalitzat el Batxillerat havent repetit un curs, busca 
feina com a dependent/a per poder combinar-se els estudis que començarà de CFGS en 
Administració de Sistemes informàtics en xarxa el proper any. Aquesta seria la seva primera feina.   

Exemple: Jove de 22 anys que acaba de finalitzar un CFGS d’Higiene Bucodental, i ha realitzat les 
pràctiques a una clínica dental. A més, ha treballat com a auxiliar de clínica dental però poc temps 
amb un particular. Li agradaria treballar per a un/a facultatiu/va amb més nom.  

Exemple: Jove esportista de 18 anys que ha obtingut la titulació de Batxillerat vol buscar feina com 
a monitor/a de temps lleure. Anteriorment ha treballat donant classes de reforç a una ludoteca i com 
a entrenador/a de bàsquet durant el curs escolar anterior.   

Exemple: Jove de 17 anys que ha obtingut la titulació d’un Programa de Formació i Inserció 
d’auxiliar d’imatge personal, perruqueria i estètica vol buscar feina a una empresa on s’ofereixen 
serveis auxiliars tant de perruqueria com d’estètica. Aquesta seria la seva primera feina. 

 

Exemple: Jove de 16 anys que ha obtingut la titulació d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) vol 
buscar feina per donar classes de reforç a nens d’Educació Primària. En principi no vol continuar 
estudiant aquest any, està molt perdut en temes d’orientació acadèmica i professional. Aquesta 
seria la seva primera feina.   
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RUTA ENLLAÇOS WEB:  

 RUTA: Eines > Entrevista de feina > Entrevista de feina (recurs multimèdia) > Entrenament 

 RUTA: Eines > Procés de recerca de feina> Recursos multimèdia > Procés de selecció 

 RUTA: Eines > Canals de recerca de feina > Cercador de canals > Networking > Enllaços 

d’interès > Linkedin 

Altres enllaços web:  

 ENLLAÇ: www.bcn.cat/treball/joves  

 ENLLAÇ: www.bcn.cat/emprenedoria  

 ENLLAÇ: bcn.cat/treball  

 ENLLAÇ: oficinadetreball.gencat.cat 


