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Jornada d’orientació professional

La vacuna que ens 
cal davant dels nous 
reptes laborals

En aquests temps que estem vivint, quan les orientadores i els orien-
tadors acompanyem durant la presa de decisions ens apareix un cert 
neguit: com quedarà el mercat de treball, tenint en compte l’afectació 
produïda per la Covid-19? Amb altres paraules, com evolucionarà el 
mercat de treball i com l’orientació pot ajudar a pal.liar les transicions 
de les persones orientades? 

D’un costat, gaudirem de la visió del Dr. Juan Francisco de la Fuente, 
professor de la Universitat de Lleida i empresari del territori de ponent. 
Ell ens donarà la seva visió sobre la situació actual del mercat de tre-
ball i la seva possible evolució.

Per altra banda es realitzaran diferents sales temàtiques, per aprofun-
dir amb diferents aspectes relacionats amb l’Orientació i el mercat de 
treball. En aquestes sales s’abordarà: la transformació del mercat de 
treball, la part emocional d’un procés d’orientació, els diferents recur-
sos, eines i serveis que existeixen al territori de ponent, la comunica-
ció i el poder de les dades (Big data) i també, noves metodologies de 
l’orientació enfocades a la situació que ens ofereix el mercat de treball 
avui en dia.

En aquesta 12a Jornada d’Orientació Professional volem contextualit-
zar el rol important de l’Orientació per fer front a un mercat de treball 
que ha canviat i continuarà canviant. En temps de crisi pandèmica, 
podem convertir un problema en una oportunitat.

És el moment de fer una societat millor, on les persones i la societat en 
general puguin percebre els diferents serveis i institucions dedicades 
a l’Orientació com a aliats potencials, tot contribuint a una nova eco-
nomia i a un nou mercat de treball.

Sofia Isus Barado
Lleida, novembre 2021



Dijous, 4 de novembre de 2021

Programa
Benvinguda
Benvinguda a les persones assistents i presentació a 
càrrec de les autoritats.

Conferència inaugural
“Orientació, treball i talent en l’era post-Covid: revolució 
o acceleració de tendències?”. A càrrec del Dr. Juan 
Francisco de la Fuente Romero (Universitat de Lleida)

Pausa

Sales temàtiques simultànies

Mercat de treball 2021. Impacte de la Covid 19. (Servei 
d’Informació i Orientació Universitària de la UdL i Cambra de 
Comerç de Lleida)

El benestar i la felicitat: els nous objectius de 
l’orientació? (Associació ASPID i Coordinació Territorial de 
Joventut a Lleida)

L’orientació en xarxa: un nou model més efectiu al 
territori (Ajuntament de Lleida)

El poder de les dades en els processos de selecció 
(Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 
La mentoria social com a metodologia per fer front 
a les noves dificultats generades (Institut Municipal 
d’Ocupació Salvador Seguí)

Conclusions i cloenda
A càrrec de les entitats i institucions organitzadores.
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