
GUIA PER A 
TREBALLAR 

AQUEST ESTIU



Pas 1: Identificar les empreses objectiu (restaurants, botigues de roba...)

Pas 2: Entrar al web de cada botiga o restaurant que ens interesse. Pensa que la majoria són cadenes i hauràs de 

buscar a la web el contacte o un enllaç “trabaja con nosotros” per poder registrar la teua candidatura. En el cas 

que siga una botiga o un restaurant que no pertany a cap cadena comercial, pots adreçar-te al local i preguntar 

per la persona encarregada per lliurar-li un currículum o demanar un correu de contacte.

Pas 3: Preparar el currículum adient segons el tipus d’empresa al que volem adreçar-nos (no podem fer servir el 

mateix  per a diferents sectors)

Pas 4: Fer llistat d’empreses objectiu i anar enviant la nostra candidatura una a una.

Pas 5: Al cap d’unes setmanes fer seguiment si no ens hi han contestat.

Pas 6: En cas que ens citen per a una entrevista laboral, cal preparar que volem dir de nosaltres i intentar 

encaixar el perfil al màxim possible amb què demanen.

TREBALLAR AL CENTRE COMERCIAL PLAZA MAYOR | XÀTIVA



Els comerços locals de proximitat i l’hostaleria dels pobles solen estar regentats per persones de la mateixa

localitat o rodalies. No solen tindre web en molts casos i per poder treballar allí cal anar en persona a entregar 

la candidatura.

Cal pensar que la majoria són empreses familiars amb pocs treballadors, i no solen ampliar la plantilla. Encara 

que de vegades es poden fer falta persones per fer substitucions de vacances o baixes.

A l’estiu l’hostaleria amplia clients i també plantilla, sobretot en festes patronals o caps de setmana. Podem

trobar una feina per hores o estacional en aquests casos.

Cal tindre en compte els horaris del comerç i hostaleria, ja que es treballa també cap de setmana i s'ha de 

tindre disponibilitat.

FEINA AL COMERÇ LOCAL O HOSTALERIA



Durant l’estiu o en èpoques de vacances durant l’any, la demanda de professionals del sector de l’educació i 

animació es disparen.

Els perfils més buscats són: 

Tècnic/a superior en educació infantil | TASOC i TASOCT.

Tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva.

TIS (Tècnic/a superior en integració social).

Monitor d’oci i temps lliure (MAT).

Auxiliar en educació infantil.

Per accedir a aquestes feines cal tindre la titulació adient i sovint no és necessaria experiència, ja que totes 

aquestes titulacions compten amb pràctiques integrades.

Els voluntariats també són molt preuats de cara a treballar amb infants o col·lectius vulnerables.

FEINA DE MONITOR/A D’ACTIVITATS I TEMPS LLIURE O INFANTIL



Existeixen diversos programes de foment de l’ocupació dirigits a diversos col·lectius.

Si tens entre 16 i 29 anys i estàs inscrit/a en Garantia Juvenil, t'interessa saber que LABORA té un programa

d'ajudes dirigit a entitats locals per a contractacions per un periode determinat de temps.

Recorda que aquestes ajudes les reben les entitats locals, tu simplement has d'estar d'alta en LABORA i tindre

la teua demanda actualitzada. Aquestes ajudes es publiquen tots els anys.

Informa't a través de la nostra web i les nostres xarxes socials.

BEQUES I SUBVENCIONS PER A TREBALLAR EN ENTITATS PÚBLIQUES

https://labora.gva.es/va/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/liY5jXMyswom/content/empuju-2021-programa-de-subvenciones-de-empleo-para-la-contratacion-de-personas-desempleadas-menores-de-30-anos-por-entidades-locales-de-la-comunidad-?redirect=https%3A%2F%2Flabora.gva.es%2Fca%2Fcorporacions-locals-mancomunitats-diputacions%2Ffoment-de-l-ocupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_liY5jXMyswom%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_NqGyzXL8W3Px__column-2%26p_p_col_count%3D2


EMPUJU

El destí final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels

ajuntaments de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones

desocupades menors de 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en

els Espais Labora de la Generalitat.



Les persones que siguen contractades hauran de ser desocupades, inscrites com 

a demandants d'ocupació en el servei públic d'ocupació corresponent, joves

majors de 16 i menors de 30 anys. A més, hauran de complir els requisits per a 

formalitzar un contracte en pràctiques.

PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Requisits persones contractades:



• a) Major adequació al lloc de treball oferit.

• b) Estudis específics relacionats amb la matèria a desenvolupar.

• c) La valoració curricular i de les persones candidates haurà de realitzar-se mitjançant l'ús de VurrÍculum

Vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó.

• d) Les convocatòries hauran d'arreplegar les mesures que l'entitat tinga ja implementades a data de la 

sol·licitud per afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat de gènere.

• e) En les convocatòries les administracions competents podran incloure altres criteris que es consideren

rellevants en funció en la seua normativa pròpia o que es corresponguen amb la realitat del col·lectiu

CRITERIS DE SELECCIÓ



- Cap la possibilitat de realitzar unes pràctiques o un voluntariat.

- Les pràctiques poden ser remunerades o no (depenent l’acord entre el 

treballador i l’empresa)

- El voluntariat no es remunera, però et permet agafar experiència en feines 

sobretot de l’àmbit social, en les quals fa falta una formació específica.

- Les pràctiques i el voluntariat també et permeten provar una feina i saber si 

és la feina a la quual vols dedicar-te en un futur o no.

COM ADQUIRIR EXPERIÈNCIA LABORAL A L’ÀMBIT QUE M’INTERESSA:



PER A MES INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT, NO DUBTES EN CONTACTAR 
AMB EL NOSTRE SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL.

ATENCIÓ DE 9h A 15h PER TELÈFON I WHATSAPP

674 34 87 92 


