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Perquè impacten tant les competències digitals en al 
món del treball avui? (a part de l’impacte de la COVID)
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Com hem arribat aquí



























Potser des del lleure és més visual.. 

















La formació com adaptació de la força de 
treball als diferents cicles econòmics











La revolució econòmica actual necessita, també una 
revolució en l’educació

L’aposta per les competències és el primer pas



Examinen els impactes esperats de la 
futura informatització en el mercat de 
treball, amb l'objectiu principal 
d'analitzar la nombre de llocs de treball 
en situació de risc i la relació entre la 
probabilitat d‘informatització, els 
salaris i el nivell educatiu.

Segons les seves estimacions, al voltant 
del 47% de l'ocupació total dels Estats 
Units es troba en la categoria d'alt risc, 
és a dir, llocs de treball que poden ser 
automatitzat relativament aviat, potser 
en la propera dècada o dues.



Distribució de l’ocupació segons probabilitat 
d’automatització:

Impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya

Font: elaboració pròpia. Calculat amb dades EPA (2on trimestre 2016 a 2on trimestre 2017)

Espanya Catalunya

Baix (<30%) 28% 30%

Mitjà (30-70%) 37% 36%

Elevat (>70%) 35% 35%



Ocupacions segons probabilitat d’automatització:

Impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya

Font: elaboració pròpia. Classificació segons CNO 2011.

Exemples d’ocupacions amb MAJOR 
probabilitat:

• Operador laboratori fotogràfic

• Operador telemàrqueting

• Operador màquines embalatge, embotellament i 
etiquetatge

• Model de moda, art i publicitat

• Assistent jurídic

• Muntador i engalzador

• Operador de màquines de calçat, marroquineria i 
guanteria de pell

• Operador màquines de blanquejar, tenyir i estampar

• Operador màquines de treballar la fusta

• Empleat de control de personal i nòmines

Exemples d’ocupacions amb MENOR 
probabilitat:

• Director i gerent d'hotel i altres empreses de serveis
d'allotjament

• Dietista i nutricionista

• Metge de família

• Especialista en mètodes didàctics i pedagògics

• Logopeda

• Director de serveis socials

• Psicòleg

• Director i gerent de centres sanitaris

• Director de serveis d'educació

• Professor d'ensenyament secundari



Evolució dels dies contractats a Catalunya 2011 -2016:

Impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya (5)

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. Classificació segons CNO 2011.

Exemples d’ocupacions més lligades a 
la indústria amb MAJOR creixement:

• Tècnic web

• Tècnic xarxes informàtiques

• Tècnic enginyeria telecomunicacions

• Dissenyador bases de dades

• Analista xarxes informàtiques

• Enginyer

• Analista, programador i dissenyador pàgines web

• Especialista bases de dades i xarxes informàtiques

• Administrador  sistemes i xarxes informàtiques

• Enginyer aeronàutic

Exemples d’ocupacions més lligades a 
la indústria amb MAJOR decreixement:

• Tècnic seguretat aeronàutica

• Supervisor enginyeria de mines

• Tècnic refineries de petroli

• Artesà tèxtil, cuir i teixidor

• Engalzador maquinària mecànica

• Joier, orfebre i argenter

• Operador màquines embalatge i etiquetatge

• Treballador conservació fruites i hortalisses

• Sabater

• Operador maquinària moviment de terres



L’adaptació al canvi: la formació

• Ranstad (2016) per a Espanya (fins 2022):

• 78.000 nous llocs de treball STEM/any

• Per a Catalunya (fins 2022):

• 13.500 nous llocs de treball STEM/any

• 9.900 graduats i màsters STEM/any

• Dèficit anual: > 3.500 graduats
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Enlloc de centrar-se  en treballs futurs, aquest informe analitza les competències laborals futures: competències 
i habilitats obligatòries en diferents feines i configuracions de treball.
Hi ha sis aspectes que influeixen de manera directe en les competències que més es valoraran: 

Future Work Skills
Institute for the Future for
the University of Phoenix Research Institute
124 University Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, CA
94301 650.854.6322 www.iftf.org

Institute for the Future for
the University of Phoenix Research Institute
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Les competències futures
Podem veure quines seran les futures competències, segons l'Institut 
per al futur de la Universitat de Phoenix:

El sensemaking (donar sentit), és el procés mitjançant el 
qual les persones donem sentit a l'experiència i al món. 
Actualment es relaciona el concepte de sensemaking a 
diferents àrees del coneixement.

Intel·ligència social: el concepte d'intel·ligència social és 
la capacitat que tenim els éssers humans per participar i 
interactuar efectivament amb els que ens envolta. 

Pensament adaptatiu: Aquest tipus de raonament és fa 
actuar en circumstàncies excepcionals o per respondre a 
situacions imprevistes de manera pràctica i eficaç.



Les competències futures

Competència intercultural : Com a conseqüència de l'impacte de la 
globalització en el món del treball, sorgirà la necessitat d'adquirir i 
aprofundir en les competències interculturals, permeten operar fora de la 
seva pròpia contextos culturals, com ara una altra ciutat o país i interactuar 
amb els companys de diferents edats, nacionalitats o religions.

Pensament computacional : Pensament computacional sobre 
l'aplicació de conceptes i eines d'informàtica en la resolució de 
problemes. També, es requereix una aproximació al fenomen
que es coneix amb el nom de dades.

Alfabetització mediàtica : Implica la implantació de 
noves formes de comunicació i la producció de contingut 
generat a través de les eines digitals, a més de tenir 
components visuals, com vídeos, Infografies...



Les competències futures

Transdisciplinarietat : Els treballadors també haurà d'adquirir 
competències transversals, que significa que, a més de posseir un 
coneixement profund de com a mínim un àmbit professional, hauran 
de tenir competències bàsiques en disciplines en les quals no són 
experts.

Pensament de disseny : Aquest concepte fa referència a 
l'eficient organització de les tasques i la implementació de 
mètodes que condueixen a la satisfacció dels resultats desitjats.

Gestió de la càrrega de treball cognitiu : Amb la tasca d'organitzar 
eficaçment extensos conjunts de dades, s’ha d'implementar eines que 
facilitin el seu tractament i emmagatzematge, i a més, desenvolupar 
tècniques per discriminar la informació segons la seva rellevància.



Les competències futures 2020

Col·laboració virtual : Els treballadors hauran de millorar 
l'adaptació a les metodologies de treball remot i desenvolupar 
estratègies per a motivar els membres del seu equip, que 
probablement no comparteix el mateix espai físic de treball. 



La majoria dels treballadors de transport i 
logística, juntament amb la major part dels 
treballadors d'oficina i de suport administratiu, 
estan en primera línia d’aquest risc.

L’estudi veu a les carreres tecnològiques com les 
més difícils de substituir, sempre que sàpiguen 
incorporar habilitats creatives i socials a més a 
més de les purament tècniques. 

En resum...



Noves oportunitats laborals

En aquests moments, l’impacte de l’anomenada Innovació 
Oberta, fa que s’estiguin generant noves oportunitats lligades 
a l’àmbit laboral.

Aquestes oportunitats van lligades a les dificultats que el 
“sistema reglat” de reaccionar en el nou escenari impactat pel 
creixement de les TIC, oportunitats també, doncs, per a 
“l’educació no formal”. 



Noves oportunitats laborals

Cal tenir una gran capacitat de resposta i adaptació als constants reptes que 
es plantegen. 

Gran oportunitat de les estructures tipus “Labs”. 

Noves oportunitats en àmbits com:
• Lluita contra l’obsolescència programada
• Impacte (positiu i negatiu) de les TIC en el medi ambient
• Autonomia de les persones (IOT)
• Resolució de reptes socials
• Nous perfils professionals.....





Moltes gràcies!
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