
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

ACTIVITAT VIRTUAL

Quan les orientadores i els orientadors 
icompanyem durant la presa de decisions 
sempre ens apareix un dilema: posem l’accent 
en el mercat de treball i les possibles ofertes o 
en els valors i interessos de la persona? Amb 
altres paraules, què és més important triar 
pensant on trobarà feina o pensant en on serà 
feliç?

És evident que no són situacions 
contradictòries, sinó complementàries. En 
aquesta jornada convidem a dos experts en 
cada una d’aquestes visions.

D’un costat la visió del president de la Cambra 
de comerç de Barcelona, en Joan Canadell.  
Aquesta institució, preocupada pel futur de la 
nostra economia, ha fet un estudi de les 
tendències dels llocs de treball. Ell ens donarà  
la seva visió sobre el mercat de treball.

Per altra banda una  persona referent en temes 
d’ètica, na Begoña Roman, que ajuda a molts 
professionals a aplicar l’ètica a la seva 
professió, ja sigui en l’àmbit educatiu, de la 
sanitat o qualsevol altre. Ella ens donarà una 
visió ètica de la nostra feina d’orientadors/es.

En aquesta 11a Jornada d’Orientació 
Professional volem plantejar aquest debat. En 
temps de crisi, com la que vivim en mig d’una 
pandèmia, podem convertir un problema en 
una oportunitat.

És el moment de fer una societat millor, on les 
persones, tot contribuint a una nova economia, 
puguin ser una mica més felices.

Sofia Isus Barado
FEPTS-UdL
Lleida, novembre 2020

11a jornada 
a les terres de Lleida
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El mercat 
de treball

Inscripció  a través de la pàgina web de l’organització: WWW.ORIENTALLEIDA.UDL.CAT  



Atenció telefònica d’informació de la jornada a través de:

 Suport24: 973 70 14 14 
Des de les 8.00 h fins a les 19.00 h

Inscripció a través de la pàgina web de l’organització:

www.orientalleida.udl.cat

Begoña Román i Maestre
A la conferència s’exposarà la 
relació entre l’ètica i l’orientació 
professional. 

Orientar-se requereix tenir un 
objectiu, recursos personals i estar 
disposat a perseverar en 
l’assoliment. Tot plegat, en diferents 
graus, depèn d’un. Formar-se per 
arribar on un vol, mai és una pèrdua 
de temps. Però encara avui el 
treball, i el seu estat en el mercat, 
no ens pot ser indiferent. Com 
tampoc ho és l’edat que es té i els 
preus (de tot tipus) que un està 
disposat a pagar. I que, al cap i a la 
fi, pagui la pena.

Sobre el currículum:
És professora a la Facultat de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona. És presidenta del
Comitè d'Ètica de Serveis Socials de 
Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de 
Catalunya. Les seves principals línies de
recerca són la bioètica, l’ètica de les 
organitzacions i l’ètica aplicada a la 
intervenció social. 

JOP CAMP
Espai de debat per aprofitar les 
diferents visions, experiències i 
coneixements de les persones 
assistents sobre el Mercat de 
Treball. Vosaltres sereu qui 
marcarà de quins temes es 
parlarà i en quina profunditat. Com 
ho fareu?

•  En el moment de la inscripció se us 
demanarà que apunteu alguns dels 
temes que us generen dubtes o debats 
entorn al concepte "mercat de treball".

•  El dia de la Jornada obrirem unes sales 
videoconferència amb els temes que 
ens haureu suggerit. Lliurement, 
vosaltres podreu participar en la sala 
que vulgueu.

•  Dins de la sala, es generarà un diàleg 
entre les persones que hi assistiu que 
podreu gestionar lliurement, amb l'ajuda 
d'una persona del comitè que moderarà.

•  Al final del debat, podreu acordar unes 
conclusions, propostes, dubtes, 
experiències i/o recursos sobre el tema 
tractat, que es presentaran breument a 
la sessió de conclusions de la Jornada i 
quedaran penjades al web de la mateixa.

Joan Canadell i Bruguera
La cambra de comerç de 
Barcelona ha realitzat un informe 
sobre les professions més 
demandades i amb major 
remuneració de Catalunya. 
El president de la cambra de 
Barcelona ens  donarà 
informació que ha de servir 
perquè els joves puguin triar el 
seu futur formatiu amb més 
coneixements sobre quina és la 
demanda real del mercat laboral 
de l’opció triada i les 
expectatives salarials.
A més, es podrà preguntar sobre 
la situació actual del mercat de 
treball i l’afectació de la 
pandèmia. 

Sobre el currículum: 
És el President de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, amb gran experiència en la 
direcció i gestió d’empreses i 
consorcis. Enginyer industrial 
d'organització i màster en màrqueting i 
distribució comercial per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

Conferència Inaugural 

 El mercat de treball
Dimarts:

9.00 h 
Benvinguda als 
assistents

9.20 h
Conferència inaugural
A càrrec de Begoña Roman (Ética) i 
Joan Canadell (Mercat de treball)

10.50 h
Descans

11.00 h
Dinàmica de multisales 
temàtiques (JOP-CAMP)

12. 00 h 
Conclusions i cloenda 
A càrrec dels organitzadors. 
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

Universitat de Lleida
Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 
Departament de Pedagogia
Informació i Orientació Universitària
Institut Ciències de l’Educació

Departament d’Educació
Serveis Territorials a Lleida

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies
Direcció General de Joventut
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Departament d' Empresa i Coneixement
Secretaria d’Universitats i Recerca
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