
 

Bon dia, 

Des de la Cambra ens adrecem a vosaltres amb la voluntat d'ajudar a resoldre un problema del qual s'ha 

parlat en diferents trobades. Una de les preocupacions de les empreses en general i de la comarca en 

particular, és disposar de personal qualificat per desenvolupar tasques a les nostres empreses. Hem posat 

de manifest en ocasions que ens és difícil comptar amb aquest personal ja que la quantitat de persones 

que es gradua en els cicles formatius o la universitat és baix respecte a la demanda que tenim a les 

empreses.  

Aquí pot haver diferents motius: poques places disponibles, base deficient de l'alumnat que comença que 

fa que no pugui progressar en els estudis, orientació incompleta que fa que l'alumnat opti per estudis que 

finalment no són del seu interès... Aquest últim punt és en el que volia incidir en aquest cas. Des dels 

instituts es fa força i bona orientació però aquesta va sempre adreçada a explicar a l'alumnat quines són 

les característiques dels diferents estudis que es poden cursar. També, l'alumnat visita centres de 

formació on, amb la guia de l'alumnat que ja els està cursant, poden veure com són aquests estudis. 

Aquesta orientació ja està bé però pensem que es queda a la mig camí ja que l'alumne en cap cas vista 

empreses relacionades amb les ocupacions que poden desenvolupar un cop acabats els estudis, no veu el 

resultat final, i pensem que aquest pot ser un punt on podem ajudar.  

En alguns fòrums ja s'ha apuntat aquest com un camí per millorar l'orientació de l'alumnat i ajudar així a 

què el jovent triï amb més coneixement de causa els estudis més adequats als seus interessos. D'aquesta 

manera podria augmentar el número d'alumnes que cursen estudis pels quals estan motivats i es podria 

obtenir així més personal qualificat per a les nostres empreses. Això passaria per tant perquè alumnat des 

dels primers cursos d'ESO visitessin les nostres empreses en els diferents sectors. Una altra línia per 

treballar aquest objectiu podria ser que empresaris o persones delegades d'empreses de diferents sectors 

visitessin els centres i expliquessin als alumnes en que consisteix la feina del sector i de la seva empresa 

en particular.  

Confiem amb aquestes dues accions poder despertar més vocacions en els diferents sectors productius 

de la comarca.  

Per començar a posar fil a l'agulla, us demanem que ompliu aquest formulari que consta d'unes poques 

preguntes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchPf5slQSoCeQU8lCS12iAFmtdVpxjhMBYBgxNxDMreB69n

w/viewform 

Les preguntes van adreçades a; per una banda, conèixer les empreses que estan disposades a rebre 

alumnat d'ESO (de 1r a 4t) en visita d'estudis i per l'altra quines empreses estarien disposades a visitar els 

instituts per explicar en què consisteix el sector en el qual desenvolupa l'empresa la seva activitat i que fa 

en concret aquesta empresa. Deixem al final una casella per a què ens feu arribar els comentaris, idees, 

propostes i aportacions que considereu oportuns. De moment aquest és el punt de partida. A partir d'aquí 

miraríem com es pot articular el tema. 

Deixem unes setmanes, fins el 16 de desembre, per completar el formulari. 

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració! 

 

 

Sílvia Gratacòs Gonzàlez 

Manresa, 23 de novembre de 2022 
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