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Què és Referents d'Ocupació
Juvenil?

Buscar feina
Fer el currículum
Buscar cursos
Preparar una entrevista
Contactar amb altres serveis

Orientacions individuals: entrevistes
presencials i a distància
Sessions informatives grupals: instituts, Espais
Joves, etc.
Càpsules formatives: Millora el teu CV, Com fer
una bona entrevista de feina, On trobar les
ofertes de feina...

Servei adreçat per joves d'entre 16 i 29 anys que
cerquen feina o formació.

Els seus objectius són:

Com ho fan tot això?

On les puc trobar?
A l'Oficina Jove i a Vapor Llonch.

*Edició 05/2022

https://web.sabadell.cat/joves
https://web.sabadell.cat/joves
mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
https://www.instagram.com/sbdjove/


Acompanyament individualitzat o grupal
Orientació i formació
Educació i sensibilització 
Activitats socio-culturals i participació 
comunitària
Gestió i administració interna
Estudis, recerca i creació
Altres tasques diverses de suport

Per escollir el tipus d’acció que farem, cal 
saber quins són els nostres coneixements 
i les nostres habilitats! També tindrem en 
compte les nostres actituds i les 
competències socials que tenim. 

Què vol dir ser voluntari/a?
És aquella persona que dedica part del
seu temps lliure al servei dels altres o a
interessos socials i col·lectius.
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Tipologies d'acció voluntària

Coneixements (saber)
Habilitats (saber fer)
Actituds (saber ser)
Competències socials (saber viure junts)

Quins tipus de voluntariat hi ha?
Social: millorar la qualitat de vida i benestar de les
persones

Cultural: dinamització cultural, tant de conservació
i difusió com de millora i creació

Comunitari: actuacions ciutadanes encaminades a
millorar la comunitat on viuen

Ambiental: es promou la defensa del medi
ambient i les bones pràctiques 

Solidaritat internacional: projectes de
desenvolupament integral i accions d’educació per
al desenvolupament a favor de països empobrits
del Sud i intervencions d’acció humanitària i
d’emergència

• Les experiències en voluntariat es poden
incloure en el CV
• Són una oportunitat de que et coneguin i de
conèixer llocs on treballar
• T’ajuden a saber millor els teus interessos i
competències laborals
• A les entrevistes de feina, agrada molt
trobar voluntariats en el CV

Busques feina però no tens
experiència?

Com incloure el Voluntariat al CV

Indica el càrrec que ocupes dins l’entitat
Posa l’any i el temps en que ho has fet
Especifica l’organització / entitat
Descriu les tasques desenvolupades

Igual que inclouries una experiència laboral
(amb contracte o sense) o unes pràctiques.

Competències Transversals
Al CV també hi pots incloure les teves
competències transversals. 

Són les característiques que descriuen com 
ets professionalment, com et desenvolupes a 
la feina i/o al voluntariat. 
Alguns exemples són: puntualitat, capacitat 
de treball en equip, capacitat de planificació, 
empatia, habilitats comunicatives, etc. 


