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6. SOC (Ofertes de feina, eines i recursos per buscar feina...) 

 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de naturalesa 
pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la Generalitat que 
té assignades les competències en matèria d'ocupació. Podeu trobar el seu enllaç 
web a continuació: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici  
 
Les principals funcions del SOC són:  
 
• Ordenar, planificar, programar i executar les accions ocupacionals que 

deriven de les polítiques actives d'ocupació, i fer-ne el seguiment i el control. 
• Oferir i prestar serveis d'informació i d'orientació laboral integral als 

treballadors, tant en situació laboral activa com en atur, i a les empreses. 
• Gestionar els programes de formació professional ocupacional i contínua i 

garantir-ne la coordinació amb la formació professional reglada. 
• Gestionar la intermediació laboral pel que fa a les ofertes i les demandes en 

el mercat de treball mitjançant una única xarxa pública a Catalunya, i executar 
les competències en matèria d'agències de col·locació. 

• Impulsar la generalització de pràctiques de gestió dels recursos humans que 
optimin les capacitats i les competències adquirides pels treballadors i que 
afavoreixin la competitivitat sostenible de les empreses. 

• Articular, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable, la col·laboració 
amb les entitats cooperadores i col·laboradores. 

• Executar les funcions relatives a l'obligació dels empresaris de comunicar els 
contractes laborals que es fan i de comunicar-ne també el finiment. 

• Exercir les funcions d'execució relatives al compliment de les obligacions dels 
empresaris i dels treballadors i, si escau, exercir la potestat sancionadora en 
matèries relatives a l'ocupació i la desocupació, en els termes establerts per 
la legislació aplicable. 

• Gestionar les accions de foment de l'ocupació, amb una atenció especial als 
col·lectius amb més risc d'exclusió social. 

• Fomentar l'autoocupació en coordinació amb els altres organismes que 
promouen l'economia social i la creació de microempreses. 

 
 
Dins la web s’ofereixen recursos per a poder cercar feina o pràctiques, fer tràmits 
en línia tant per al ciutadà com per les empreses, trobar ofertes formatives a 
diferents nivells, obtenir certificats professionals o trobar informació per a les 
empreses, entre d’altres.  
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COM TREBALLEM AQUESTS ASPECTES DES DELS CICLES FORMATIUS? 
 
Els CFGM Gestió Administrativa i CFGS Administració i Finances són estudis molt 
vinculats i que ofereixen formació sobre la cerca de feina, l’impuls a 
l’autoocupació, així com la contractació de personal des del punt de vista 
empresarial.  
 
Un dels apartats principals del SOC són les eines i recursos necessaris per a poder 
tenir èxit durant la cerca de feina: la definició de l’objectiu personal, el currículum 
vitae, l’entrevista de treball, proves de selecció i un recull d’estratègies a l’hora 
de buscar feina. Podeu trobar tota la informació recollida dins aquest enllaç: 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/eines-i-recursos/ 
 
Des dels nostres cicles, tant el de CFGM com CFGS, treballem també aquests 
aspectes per ajudar a l’alumnat durant aquest procés, i que tingui les 
competències necessàries per afrontar tots aquests aspectes amb èxit i 
professionalitat.  
 
- Des de mòduls com Formació i Orientació Laboral, o Recursos Humans, i ara 
també des de les hores de tutoria, es proporciona a l’alumnat una sèrie de 
recursos i pàgines web on informar-se de com continuar la seva formació un cop 
hagin acabat el cicle, o bé quins canals existeixen per a la cerca de feina, com és 
el SOC. A més de proporcionar eines i recursos, s’orienta a l’alumnat de forma 
individual per veure quines són les seves perspectives de futur, preocupacions i 
ambicions, i per tant orientar-lo cap a les millors opcions segons les seves 
preferències. En el cas de voler continuar amb els estudis, se’ls informa sempre 
de les dades i passos durant la preinscripció i matriculació de les diferents opcions 
(Cicles formatius i Universitat). 
 
- El currículum també és un dels continguts que es treballa als cicles. S’exposen 
les parts imprescindibles, es donen recursos i eines per a la seva creació, i es 
treballa el currículum vitae des de diferents perspectives: des d’adaptar-lo segons 
el perfil de feina que es busqui, adaptar-lo a la normativa europea si és necessari, 
crear un currículum competencial, innovar amb diferents dissenys i formes 
d’aconseguir un CV més visual, i per tant més atractiu per qui l’ha de llegir, ... 
Tot i les diferents formes que pugui tenir el CV, sempre es vetllarà per aconseguir 
la màxima professionalitat i rigor.  
 
- A través de simulacions i altres tècniques, aplicades a mòduls com Comunicació 
i Atenció al Client o Recursos Humans, es practiquen diferents entrevistes de 
treball per poder-les afrontar sense por, així com diferents proves de selecció que 
es puguin trobar. Preguntes bàsiques, tècniques, psicològiques, o fins i tot 
entrevistes grupals i dinàmiques grupals, tècniques cada vegada més emprades 
en grans empreses per a poder escollir les persones més competencials, sempre 
tenint en compte la seva formació i habilitats.  
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- Per últim, també s’impulsa a l’alumnat a tenir iniciativa pròpia i emprendre el 
seu propi projecte, tant a curt termini com a llarg termini, a través de diferents 
mòduls o unitats formatives dins dels mòduls on es creen projectes des de zero, 
es gestionen empreses de forma global (com es veurà a l’apartat de simulació 
d’empreses), o quins tràmits legals s’han de fer per a poder constituir una 
empresa pròpia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


