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Tendències actuals 
del mercat de treball

Evolució constant del mercat de treball per adaptar-
se a les necessitats de la societat.
Tendències que ja estaven latents i que s’han
accelerat per l’impacte de la pandèmia.
Transformació del mercat de treball futur
(incertesa): globalització, implantació de les noves
tecnologies, nous hàbits de consum, canvi climàtic i
crisis socials i econòmiques.
Nous models de negoci, noves formes de treball i
nous professionals.



Formació i adaptabilitat

Competències transversals.Necessitat d'adaptació de
les empreses i els
treballadors/es

Transformació digital permanent dels
processos laborals i automatització del treball

Extinció d'algunes ocupacions i/o tasques (rutinàries i repetitives).
Importància de les habilitats d'alt nivell.
Requeriment de noves habilitats i maneres de treballar.

Perill de temporalitat i externalització de serveis

Dificultats per assolir una ocupació estable.
Disponibilitat per a la cerca constant de noves oportunitats laborals.

Flexibilitat laboral

Teletreball (total o parcial).
Horaris flexibles (conciliació).



Quin tipus de professionals es
requeriran?

    Professionals polivalents capaços   
    d'adaptar-se als nous i futurs llocs de 
    treball:

Necessitat de formació contínua: per accedir i mantenir-se
en el mercat de treball.
Desenvolupament de competències transversals:
pensament crític, adaptabilitat, proactivitat i iniciativa, treball
en equip, organització i orientació a resultats...
Adaptació i flexibilitat: la carrera professional lineal deixarà
d’existir, llocs de treball que desapareixeran i s’incorporen
noves modalitats de treball més flexibles i deslocalitzades.
Desenvolupament de competències digitals: la tecnologia
serà present en tots els processos productius i de gestió.
Domini d’idiomes: especialment l’anglès.
Resolució de problemes complexos: a conseqüència de la
immersió de la tecnologia en tots els àmbits de la vida.



Índex DESI (Digital Economy and Society Index)
Catalunya 2020
64,75% 

 



El 24% de la població enquestada té competències bàsiques o no té
competències digitals (11%), que es concentra especialment en els
coŀlectius amb un nivell menor d'estudis i majors de 46 anys.

La formació o el domini de la informàtica i de les TIC és el factor menys
valorat per part de les persones en situació d'atur, pel que fa a la
importància per trobar feina, sobretot en els coŀlectius amb menys
qualificació.

Polarització digital

Font: Informe indicadors de competències  digitals i
ocupabilitat 2021. IMANcorp FOUNDATION i UAB (Dades:
Enquesta sobre l'equipament i ús de TIC a les llars 2019.
INE).



Entorns
d'aprenentatge
competències
digitals

Escolar
Condicionants materials i logístics, i de formació del professorat.
Familiar
Desigualtats importants per territori, classe social i origen geogràfic.
Extraescolar
Ampliació de l'oferta formativa extraescolar. Camp del lleure i sociocomunitari.
Autoaprenentatge
Creixement en els darrers anys, molt vinculat a l'oci i el consum cultural.



Medi ambient Educació Sanitat i serveis 
sociosanitaris

Vendes i
màrqueting

Transport i 
logística

Tecnologia, informàtica i
telecomunicacions

Sectors professionals en creixement



Situació actual del 
sector TIC

Implementació del teletreball.
Prestació de serveis en línia
Inteŀligència artificial, Big Data i Ciberseguretat.

Impacte de la pandèmia
Empreses i consumidors/es han trencat barreres i han hagut
d'apostar forçosament per les NNTT.

Acceleració de la digitalització de les PIMES
Els macroestudis estimen que aquesta acceleració ha estat
d'entre 3 i 5 anys.

Necessitats provocades per la pandèmia

Creixement del sector TIC
Increment del 19,1% interanual del nombre de persones
ocupades en el sector a Catalunya (EPA 3r trimestre 2020),
que representen gairebé el 4% del total d'ocupats/des.

Bretxa entre l'oferta d'ocupació i el talent disponible
Ritme de redefinició dels perfils professionals del sector TIC
que supera la capacitat d'adaptació del sistema educatiu, la
qual cosa limita el creixement de les empreses del sector.



     Bretxa digital de gènere

Durant l'any 2020 s'ha produït un increment del 24% de l'ocupació femenina en
els sectors TIC, coincidint amb el confinament per motiu de la COVID-19.
Només un 2,6% de les dones matriculades a la FP a Catalunya (2019-20) van
escollir la branca d'informàtica i comunicacions.
Només el 7,4% dels títols universitaris obtinguts per dones a Catalunya (2018-19)
van ser en enginyeria i arquitectura, respecte al 28% en el cas dels homes.
Les dones representen el 32,8% del total de persones ocupades en l'activitat de la
informació i les comunicacions, enfront el 67,2% dels homes.

Dones i sector TIC
Font: Informe Dones en les TIC. Observatori
de la Igualtat de Gènere. Institut Català de
la Dona. 2021.



Llocs de  treball emergents
sector TIC

• Tècnics/ques web
• Tècnics/ques de xarxes informàtiques
• Tècnics/ques d’enginyeria de telecomunicacions
• Dissenyadors/es de bases de dades
• Analistes de xarxes informàtiques
• Analistes, programadors/es i dissenyadors/es de 
  pàgines web
• Especialistes en bases de dades i xarxes 
  informàtiques
• Administradors/es de sistemes i xarxes informàtiques





Oferta de formació digital



Orientació cap al sector TIC i
vocacions industrials

Barcelona Digital Talent
https://barcelonadigitaltalent.com/ca/
Fundació Telefònica
https://orientador.fundaciontelefonica.com/es/
Fundació Formació i Treball - Factoria F5: WorkInTech 
https://www.workintech.factoriaf5.org/
Consell Comarcal del Vallès Occidental
http://www.ccvoc.cat/fitxer/6607/Fitxes%20vocacionals%20llibret%2001.pdf
Creacció - Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement
https://www.creaccio.cat/projectes-finalitzats/oil/vocacions-industrials/
Ajuntament de Girona
https://web.girona.cat/caseta/recursoseducatius

https://barcelonadigitaltalent.com/ca/
https://orientador.fundaciontelefonica.com/es/?_ga=2.72026517.744107802.1636116154-1622707107.1573470305&_gac=1.174321046.1636116154.EAIaIQobChMIuPapzp-B9AIVMu7mCh05LwbBEAAYASAAEgJVAvD_BwE
http://www.ccvoc.cat/fitxer/6607/Fitxes%20vocacionals%20llibret%2001.pdf
https://web.girona.cat/caseta/recursoseducatius?p_p_id=ProxyController_INSTANCE_E3GaMpV3KsBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ProxyController_INSTANCE_E3GaMpV3KsBp_rformx2=1&idreg=1522&nivell=tots&categoria=23&mes=&paraules=


Coŀlaboració pública-privada: diagnòstic permanent per donar resposta a
la demanda intensiva i canviant de professionals que exigeix el
desenvolupament tecnològic: AENTEG.
Potenciar les iniciatives STEM des de l'educació primària: Stem4all /
Fundació Nord.
Oferir informació actualitzada sobre el mercat de treball a les persones en
recerca de feina o que estan decidint els seus itineraris formatius.        
Dissenyar i articular accions de capacitació que aportin a les persones els
coneixements tècnics necessaris o que els permetin reorientar-se
laboralment cap al sector TIC: +Talent Cat.
Increment de l'oferta de places formatives per paŀliar la falta de persones
qualificades per inserir-se en el sector.
Dissenyar estratègies de prospecció i intermediació laboral dirigides al
teixit empresarial del sector, per donar resposta a les seves necessitats.
Oferta formativa dirigida a treballadors/es en actiu i promoció de plans
formatius agregats (resposta conjunta a les necessitats de les pimes i
micropimes).

Línies d'actuació



Ajuntament de Girona
Àrea de Promoció Econòmica

"El veritable progrés és el que posa la tecnologia a l'abast de tothom"
Henry Ford


