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UUNN II TTAATT   DDEE   CC OO NN EE II XXEEMM EE NNTT   

OOccuuppaabbii ll iittaatt    
“Estar ocupat no vol dir estar exempts de riscos. Ser ocupable és 

l’autèntica seguretat” 

Peter Hawkins 
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Què és? 

 La paraula ocupabilitat (adaptació de l’anglés employability, 

employ+ability) fa referència al potencial d’una persona d’accedir i 
mantenir-se en una feina. Ja des dels seus orígens a la dècada dels 
cinquanta el concepte està molt vinculat amb la igualtat d’oportunitats en 

l’accés al mercat laboral i amb la preocupació per la inserció de persones 
amb especials dificultats socio-econòmiques (joves, majors de 45 anys, amb 
discapacitat, etc.). 

 En l’actualitat, l’abast de la definició s’ha ampliat i s’usa per referir-se al 

conjunt de coneixements i de competències que augmenten la capacitat dels 
treballadors per aconseguir i conservar una ocupació, adaptar-se als canvis 
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en el mercat laboral, i ser capaços d’escollir una altra ocupació quan ho 

vulguin o perdin la que tenien. 

 Ocupabilitat i educació: 

 Segons la Teoria del Capital Humà de Theodore Schultz, 

l’educació és una inversió que agrega valor a les persones i a la 
societat i té una influència directa en l’escala salarial. Aquesta 
teoria clàssica en els últims temps ha entrat en crisi degut a les 

renovades dificultats en l’accés a l’educació superior i al sorgiment 
de nous canals formatius no institucionals. Algunes persones 
expertes consideren que una excessiva creença en l’educació 

superior ha portat a una desconnexió amb les habilitats 
requerides pel mercat laboral i a una frustració d’expectatives en 

les generacions “sobre-titulades”. 

 Gary Becker va posar l’èmfasi en el paper de la formació al lloc 

de treball com a mecanisme d’augmentar l’ocupabilitat i traduir 
els coneixements generals en específics del lloc del treball, és a dir 
passar del currículum genèric al currículum específic. Aquesta 

teoria està més en la línia dels processos de formació 
professional dual que compaginen instrucció formal amb 
experiències en el lloc de treball. 

 Michael Spence ha apuntat el cicle de retroalimentació que es 

produeix quan les persones amb major formació accedeixen a 
ocupacions amb major retribució: poden permetre’s les inversions 
necessàries per mantenir i actualitzar els seus coneixements.  

 El gran repte és formar en ocupabilitat, és a dir, no només 
adquirir les aptituds, sinó també les actituds que predisposen a la 

flexibilitat necessària en un entorn laboral canviant. Quan una 
organització ofereix formació i capacitació en clau d’ocupabilitat a 

les seves pròpies persones treballadores també està millorant la 
polivalència i capacitat d’adaptació al canvi de l’organització en el 
seu conjunt. 

 Ocupabilitat i equitat social: 

 Trencar el vincle entre les desigualtats d’origen i el nivell 

d’ocupabilitat al llarg de la carrera professional exigeix l’existència 
de mecanismes compensatoris que tradicionalment s’han situat 

en l’educació publica i en el paper de l’Estat. 

 En els últims temps s’està estenent la idea que la ocupabilitat és 

una responsabilitat compartida entre l’individu, les institucions i 
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les organitzacions. Les organitzacions també tindrien un paper 

important en la posada en marxa de programes d’ocupabilitat.  

 A països del nostre entorn, com Alemanya i els països nòrdics, 

s’encara la promoció de l’ocupabilitat des de les organitzacions no 
necessàriament perquè es necessiti un/a treballador/a en aquell 

moment: preval la idea que participar en programes d’ocupabilitat 
és bo per a la societat en el seu conjunt, millora l’ocupabilitat 
col·lectiva i permet trobar persones treballadores formades quan 

es requereixin.  

Eines  

 Marca personal: amb el procés de canvi en les relacions de treball que 

representen els/les freelance i el teletreball, les persones cada vegada més 
s’estan convertint en representants d’una “organització unipersonal” que té 

la mateixa necessitat de comptar amb una marca definida i protegida que 
les organitzacions tradicionals. Si comptem amb una estratègia que se 
serveixi de les TIC i de les xarxes socials per difondre la nostra proposta 

de valor, única i personal, podem guanyar visibilitat i presència social, tot 
posicionant-nos de manera òptima per cercar feina o per comunicar la 
nostra expertesa en un determinat camp. Els blogs, els currículums creatius 

i els perfils de les xarxes socials redefineixen les normes d’ocupabilitat i 
porten a parlar del sorgiment d’una ocupabilitat 2.0.  

 Noves figures legislatives: les lleis van adaptant-se a les noves 
realitats laborals i ofereixen mecanismes que poden usar les organitzacions 

per incentivar l’ocupabilitat : 

 El RD 1529/2012 establí les bases per a la implantació progressiva 

de la formació dual a Espanya. Un cop formalitzat el conveni 
amb una empresa a través d’un programa de beques d’entre 250 i 

500 euros, l’alumnat rep a les empreses com a mínim un 33% de 
les hores lectives. El contracte per a la formació i 
l’aprenentatge té una durada mínima d’un any i màxima de tres. 

Per a les empreses de fins a 250 treballadors/es, es bonifica el 
100% de la Seguretat Social; 

 El RDL 16/2013, Contracte a temps parcial amb vinculació 

formativa: es concreta el requisit de procedència d’un altre sector 
d’activitat en els incentius per a la contractació de persones 
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treballadores a temps parcial amb vinculació formativa, entenent-

se com a tal el que s’identifiqui amb un altre codi CNAE. 

 Polítiques actives d’ocupació: la crisi econòmica ha confrontat dues 

visions contraposades sobre el paper de les institucions públiques en la 
millora de l’ocupabilitat. Durant els anys de bonança, el seu rol en molts 

casos es va reduir a jugar un paper d’intermediació entre els individus i el 
mercat laboral, i a legislar canvis en el model educatiu per mirar d’anar-ho 
adaptant a noves demandes. Els escassos resultats dels serveis públics 

d’ocupació al nostre país i la lentitud dels canvis en l’àmbit de l’ensenyament 
cada cop han fet més palesa la necessitat de passar a polítiques actives 
d’ocupació (en la línia dels debats europeus): 

 Ajuts a la formació i orientació professional. 

 Ajuts a la creació d’ocupació de nova creació (fonamentalment 
bonificacions en les cotitzacions socials). 

 Ajuts a la creació d’activitats independents i l’emprenedoria (tarifa 
plana per autònoms, incentius i capitalitzacions, fons de capital 

llavor, incubadores). 

 Ajuts a la contractació en projectes que responguin a necessitats 

col·lectives en favor de persones aturades de llarga durada i 
col·lectius en risc d’exclusió. 

 Programes d’ocupació pública: hi ha veus que demanen la 
recuperació d’una implicació directa de l’estat en l’ocupació, en la 

línia del New Deal roosveltià i la seva Works Progress 
Administration. 

La dada 

La formació professional dual és una de les claus que expliquen el baix atur 

entre el jovent alemany, que se situa en el 8%, la taxa més baixa d'Europa. El 

sistema ofereix cursos per a uns 350 oficis; l’itinerari té una durada de tres 
anys o tres anys i mig, durant els quals els/les joves fan pràctiques tres o 
quatre dies a la setmana a les empreses que han acceptat les seves 

candidatures. Els dies restants estudien en centres públics. Solen cobrar de les 
empreses entre 700 i 800 euros. Els crítics amb aquest sistema, però, 
assenyalen que determina a edat molt primerenca l’orientació vital de 
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l’alumnat, dificultant la mobilitat social i creant una cert sentiment de 

“resignació d’estatus”. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DEL “PRODUCTE” 

 És la fase de l’autoanàlisi: quines habilitats i 
competències puc oferir? Amb quina experiència 

compto? Quins objectius tinc? 

 Un cop identificades les fortaleses i debilitats cal 

establir un pla de millora realista i aprofitar els 
períodes d’inactivitat o desocupació per anar 
pal·liant les debilitats. 

LA “CAMPANYA” DE L’OCUPABILITAT 

Headhunters i agències d’outplacement 
(recol·locació) sovint se serveixen d’una analogia 
amb el món del màrqueting per definir el procés de 
millora de l’ocupabilitat personal. 

 

IDENTIFICACIÓ DEL MERCAT 

 Quines organitzacions presenten necessitats que 

s’adeqüen als meus objectius? 

 Qui són els/les professionals de referència en el 
sector? És possible establir-hi contacte 
mitjançant xarxes socials, seminaris...? 

 Comptem amb alguna figura que ens pugui fer de 

mentor o acompanyar-nos en el procés? 

 Quina estratègia de recerca és la més adequada 
per a les organitzacions identificades? 
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L’experiència 

 

 Bertelsmann és un grup editorial i de comunicació format per negocis 

com: RTL Group, Penguin Random House, GJ, Arvato i Be Printers. Té una 
gran extensió internacional amb més de 100.000 treballadors/es a 50 
països. 

 De resultes de la preocupació per la situació d’ocupabilitat del jovent 

espanyol va endegar tres programes d’ocupabilitat: 

 Talentum: adreçat a quatre estudiants d’universitats top 

d’Espanya escollits per un rigorós procés de selecció. El programa 
dura dos anys i els/les joves treballen en projectes de diferents 
unitats de negoci amb els CEOs com a mentors. L’objectiu és 

formar joves amb un ampli coneixement del negoci.  

 Tú eres tu futuro: adreçat a joves (entre 18-25 anys) sense 

estudis ni experiència professional però amb motivació per 
treballar. Es va recórrer a l’ajut d’una fundació que treballa amb 

aquest perfil i es van ocupar del procés de selecció i de l’estructura 
del programa. El programa combina les activitats formatives i 
pràctiques. Les catorze persones treballen durant quatre dies a la 

setmana i tenen un dia de formació dins el magatzem del Grup 
Bertelsmann. 

 ASET: programa de formació dual. Aquest tipus de formació té 

una llarga tradició a Bertelsmann pel seu arrelament a Alemanya. 

En l’actualitat conviuen tres programes impulsats amb FEDA 
German Business School: 

 Programa transversal: 1r curs del programa de doble 

titulació (Formació professional  industrial / 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 

 Currículum, candidatures espontànies, pràctiques 
d'entrevista, posada a  punt dels arguments.  

 Treballar l’autopresentació (el 1r minut d’una 

entrevista), conegut com el “discurs de 
l’ascensor” per la seva brevetat i importància. 
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Berufsausbildung + Bachelor of Arts) impartit en alemany. 7 

estudiants. 

 Tècnic en comerç: 2on curs de formació professional en el 

comerç impartit en espanyol. 5 estudiants. 

 Programa tradicional: realitzat íntegrament en una sola 

organització i impartit en alemany. El 2n curs de doble 
titulació té dos estudiants, mentre que el 2n curs de la 

formació tècnica i el Bachelor of Arts en tenen un.  

 

 

 

 Apadrinant el Talent és una iniciativa de la Fundació Príncep de Girona 

que s’emmarca en una de les seves línies estratègiques bàsiques: 

l’ocupabilitat i l’accés al mercat laboral. 

 L’objectiu principal de la iniciativa és augmentar l’ocupabilitat de joves 

amb titulació superior que hagin estudiat amb una beca salari, 
compensatòria o de mobilitat especial durant els darrers cinc anys, i garantir 
així la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral. També s’adreça a 

joves que han estat els primers membres de la seva família en obtenir 
un títol universitari o de formació professional superior. 

 Aquest programa posa l’accent en la figura del mentor. La seva missió 
no és inserir laboralment la persona jove, sinó empoderar-la, tot ajudant-la 

a descobrir les seves potencialitats i habilitats i, alhora, els seus punts de 
millora. Jove i mentor tenen el mateix perfil acadèmic i en la seva relació 
es posa en valor el networking com a estratègia a l’hora de trobar 

oportunitats professionals i les empreses participants. 

 El programa està inspirat en el projecte francès Nos quartiers, nos 

talents i ja hi participen més de 200 parelles jove/mentor. Fou una de les 
propostes més innovadores presentades al I Congrés Internacional 

d'Ocupació i Orientació Professional JOBarcelona. El programa s’ha ampliat a 
Andalusia, Madrid i País Basc, amb la participació de professionals 
provinents de Telefónica, Melià, Indra, Esteve o Acciona. 
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 Cobres Las Cruces és una organització minera i hidrometal·lúrgica 

ubicada a la província de Sevilla. És propietat de la multinacional canadenca 
First Quantum. La seva mina a cel obert començà la producció el 2009 i la 

seva vida podria allargar-se entre 10 i 15 anys més si s’aconsegueix la 
viabilitat econòmica de l’explotació del gossan (barreja d’or, plata i plom) i 

els sulfurs primaris. És un dels pocs productors de coure al món que certifica 
una puresa del 99,999% en els seus càtodes. 

 El fet de tenir una data de caducitat per al seu negoci fa que treballar 

l’ocupabilitat dels seus empleats sigui fonamental. Cada any es fa un pla de 
formació dins el marc d’un Pla de Desenvolupament Professional que 

contempla les habilitats requerides a la mina, però també forma en 
habilitats que millorin l’ocupabilitat futura dels seus treballadors/es. A Cobre 

Las Cruces hi treballen 250 professionals contractats directament i uns 
altres 800 treballadors/es a través de contracta. 

 A través de la seva Fundació i en col·laboració amb la consultora Élogos 

ha posat en funcionament una Escola Industrial que pretén contribuir a la 
reducció de la desocupació entre el jovent, facilitant formació en 

especialitats professionals del sector industrial. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Caballero, Gloria; López-Miguens, M.J.; Lampón, Jesús F. “La universidad y su 

implicación con la empleabilidad de sus graduados”. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas. Vol. 146, gener-març 2014. 

Descarregable a: http://reis.metapress.com/content/hg66m1574741m636  

http://reis.metapress.com/content/hg66m1574741m636
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“Com podem millorar l'ocupabilitat del jovent des de les organitzacions”. 

Fundació Factor Humà, 10/04/2014. 

En aquesta sessió de benchmarking vam conèixer i explorar possibles solucions 

o canvis que poden incorporar-se des de l'àmbit laboral davant els alts nivells 
de fracàs escolar i atur juvenil. Per a això, vam comptar amb Martina Soler, 
responsable del Projecte eDuo de la Fundació Èxit, que ens va parlar de l'estat 

de la qüestió en ocupabilitat, i vam conèixer el cas pràctic de Penguin Random 
House de la mà de Marta Grau, la seva directora de RH&Producció editorial. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0828 

 

El treball per competències i l’ocupabilitat juvenil 

Recull dels materials generats per aquesta jornada celebrada el 

26 de febrer de 2013. Inclou una conferència de la consultora Marta Colomer 
Camon i la presentació de les iniciatives de tres fundacions. 

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/ecac4160-29ec-11e4-bcfe-

005056924a59 

 

Guia de recursos E-Joventut 

Recull d’informació i recursos per a la millora de l’ocupabilitat juvenil recopilada 

per la Generalitat de Catalunya. 

http://ejoventut.gencat.cat/ca/recursos/ambits_de_treball/treball_i_ocupacio/

millora_de_locupabilitat 

 

“Marca personal 2.0”. Fundació Factor Humà, 03/07/2013. 

Gestionar una marca personal ens ajuda a orientar i impulsar la nostra carrera i 
a estar al dia dels canvis i debats del nostre sector. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0336 

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10828
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10828
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/ecac4160-29ec-11e4-bcfe-005056924a59
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/ecac4160-29ec-11e4-bcfe-005056924a59
http://ejoventut.gencat.cat/ca/recursos/ambits_de_treball/treball_i_ocupacio/millora_de_locupabilitat
http://ejoventut.gencat.cat/ca/recursos/ambits_de_treball/treball_i_ocupacio/millora_de_locupabilitat
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10336
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10336
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 “El futur del treball”. Fundació Factor Humà, 03/07/2014. 

Sota l’expressió 'el futur del treball' s’exploren el conjunt de tendències, canvis 
de fons i nous factors que les persones expertes han identificat com a 

susceptibles de configurar de manera determinant els nostres llocs i entorns de 
treball en un futur proper. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
1066 

 

Molas Closas, Anna. “Valor afegit: la formació professional dual”. Fundació 

Factor Humà, 04/10/2013. 

La Formació Professional fa molt temps que intenta renovar-se, adaptar-se a 

les necessitats del mercat laboral i garantir un futur als joves. Segons un 

reportatge del programa Valor Afegit de Televisió de Catalunya, ara sembla que 
per fi s’ha trobat un model a seguir.  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0445 

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11066
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11066
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10445
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10445

