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Objectius
• Posar de relleu el contrast entre la
situació actual i la prospectiva.
• Donar una visió de cap on es pensa que
evolucionaran les ocupacions.
• Mostrar les idees d’alguns visionaris.

La volatilitat de les ocupacions
• VOLÀTIL:
1. Que es pot mantenir enlaire perquè és prou
lleuger per a ser endut per l’aire.
2. Mudable, inconstant.
3. Que s’evapora fàcilment.

• APLICAT A L’OCUPACIÓ:
1. Desaparició de llocs “tradicionals”
2. Sorgiment de llocs inexistents fins ara.
3. Canvis en el llocs actuals.

La volatilitat de les ocupacions
• Per què les ocupacions han esdevingut
volàtils?
Perquè estem en un moment de revolució
tecnològica i social, que encara no esta
estabilitzat i encara trigarà en estar-ho, que
genera de forma continuada necessitats
noves.
La volatilitat en l’ocupació ha vingut per
quedar-se: mantindrà en el futur un
component important de canvi continu.

La volatilitat de les ocupacions
• Les noves tecnologies tenen un paper
fonamental, i amb elles, els creadors
(enginyers, físics, matemàtics, informàtics)
que aprofitant-les generen noves solucions
que impliquen noves ocupacions.

La volatilitat de les ocupacions
• Quins són els efectes de les noves tecnologies en
el mercat de treball?
1. Increment de la demanda de treballadors altament
qualificats i disminució dels menys qualificats,
especialment dels que tenen menys capacitat de
reciclar-se.
2. Obsolescència de la formació tècnica: Les exigències
de les ocupacions van per davant de l’oferta
formativa.
3. Un important nombre d’aturats entre les persones
que tenen dificultats per reciclar-se en noves
tecnologies de la informació i la comunicació, ja sigui
per manca de recursos, de capacitat i/o de rebuig
psicològic.

La volatilitat de les ocupacions
• Quins són els efectes de les noves tecnologies en
el mercat de treball? (2)
4. Necessitat de redisseny de la formació. Ha de donar
una bona base i una visió àmplia d’un camp
d’especialització, per continuar cap a la
hiperespecialització un cop al lloc de treball.
5. Els perfils professionals demanen competències com:
organització, capacitat de treball en equip,
proactivitat, automotivació, adaptació al canvi,
autonomia, capacitat d’aprenentatge i saber
transferir coneixements d’un camp a un altre.

LA REALITAT/ 1
 L’atur no baixa del 20% de la
població.
 L’atur, segons gènere, és estructural:
hi ha més dones en atur.
 Les edats més afectades són els joves
menors de 25 i els majors de 55.
(Per a totes les dades: font IDESCAT)

LA REALITAT / 2
 A més estudis, menys atur; tot i que,
sovint, les ocupacions que tenen estan
per sota del seu nivell de formació.
(Fundación CYD, informe 2014)
 Els sector amb més atur és el de serveis.
 Falten professionals amb estudis
mitjans

Les ocupacions més ofertades durant el 2014-2015
segons el SOC (Juliol 2015)
OCUPACIÓ
Agents i representants comercials
Administratius sense atenció al públic
Caixers i taquillers (excepte banca)
Empleats d’informació a l’usuari
Cuiners assalariats
Personal de neteja
Venedors de botigues
Peons de transport

NÚM
%
3022 11,10
1130 4,15
1034 3,80
948 3,48
886 3,25
884 3,25
636 2,34
529 1,94

Ens fan falta professionals de molt alta qualificació,
especialment enginyers i professionals de les noves
tecnologies i informàtica.
(Font:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/demandaespecialistas-distancia-oferta-4636482 i informe HAYS.)

JACQUES DELORS

ELS SECTORS EMERGENTS
• PER QUÈ ENCARA ÉS VIGENT UN INFORME DE
1993 SOBRE NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ?
– Perquè encara es donen les circumstàncies socials
valorades llavors.
– Perquè no s’han desplegat les propostes fetes, en
gran part degut a la caiguda en la crisi econòmica
global.
– Perquè part de la inversió estatal requerida ha estat
prioritzada cap als sistemes de protecció social i,
darrerament, de defensa, davant l’increment
d’alarma terrorista.

ELS SECTORS EMERGENTS
• QUINS CANVIS?
– Envelliment de la població.
– Incorporació de la dona al món del treball.
– Augment de la renda per càpita.
– Preocupació per millorar la qualitat de vida.
– Impacte de les NTIC.
– Augment del nivell educatiu de la població.
– Canvis en els valors socials.

LES OCUPACIONS EMERGENTS
•
•
•
•
•

Serveis de la vida diària.
Serveis de millora del marc de vida.
Serveis de cultura i oci.
Serveis de medi ambient.
Serveis adreçats a la població immigrant.

Serveis de la vida diària
• Serveis a domicili: ajudes burocràtiques, producció i
repartiment de menjars i mercaderies a domicili,
acompanyament, serveis de neteja a domicili.
• Atenció a nens/nenes: guarderies, preescolar,
guarderies fora de l’horari escolar, atenció durant
malalties, activitats extraescolars esportives, atenció a
nens/es amb dificultats, colònies esportives, guarderies
d’empreses.
• NTIC: aplicacions telemàtiques, telemedicina,
multimèdia oci/educatiu, comerç telemàtic, reserves a
través de teleserveis, vigilància a domicili.
• Ajuda a joves amb dificultats d'inserció laboral: ajudes
extraescolars a escolars amb dificultats, reinserció de la
delinqüència i de la drogoaddicció.

Serveis de millora del marc de vida.
• Millora de l'habitatge: rehabilitació d’interiors i exteriors
d’immobles, manteniment i vigilància d’immobles.
• Seguretat ciutadana: vigilància de llocs públics, de transports
col·lectius, instal·lacions de seguretat en domicilis, empreses i
llocs públics, televigilància.
• Transports col·lectius: millora del confort tècnic dels transports
públics, millora de l’accés dels minusvàlids als transports públics,
creació de noves formes d’organització del transport col·lectiu
urbà, empreses multiserveis, subministraments, manteniment de
vehicles, associacions locals entre bus i taxi, acompanyament a
persones amb dificultats, seguretat, vigilància de vehicles.
• Revalorització dels espais urbans: remodelació i rehabilitació.
• Comerç de proximitat: adaptació als canvis en la composició de la
població.

Serveis de cultura i oci.
• Turisme: rural, cultural, d’aventura, especialitzat (rutes
i circuits), organització d’activitats i esdeveniments.
• Sector audiovisual: producció i distribució de
pel·lícules, producció d’emissió de TV, difusió de
produccions de TV, televisió interactiva, produccions de
vídeo-multimèdia comercials.
• Valoració del patrimoni cultural: restauració, creació
de centres culturals, difusió de la cultura, oferta
quotidiana i manteniments (vigilants, gestors de fluxos
turístics).
• Desenvolupament cultural local: potenciació de la
cultura popular.
• Esport: gestió de clubs esportius, inserció mitjançant
l’esport, educació esportiva i esport per a la salut,
esport professional i d’espectacle.

Serveis de medi ambient.
• Gestió de residus: recollida i tractament selectiu de residus,
recuperació i comercialització dels materials selectius.
• Gestió de l'aigua: protecció de les fonts, neteja i manteniment dels
cursos fluvials, sanejament de les conques, protecció contra les
aigües contaminades, gestió d’infraestructures, educació pública en
la utilització de l’aigua: ciutadans i empreses, l’aigua com a element
d’oci.
• Protecció de la natura: controlar la degradació, programes de parcs
naturals, reserves, programes de reforestació o de reconstitució de
terrenys, protecció d’espai salvatge, protecció d’espais d’acollida.
• Regulació i control de la contaminació: aportació de béns i serveis
lligats a tecnologies menys contaminants, explotació de la
tecnologia de procés, tecnologia d’economització d’energia,
sensibilització respecte al control de la pol·lució.
• Gestió de l'energia i energies alternatives: tecnologia d’estalvi
d’energia, sensibilització respecte al control de la pol·lució i l’estalvi
energètic entre els ciutadans i les empreses.
• Agricultura ecològica.

Serveis adreçats a la població immigrant.
• Mediadors interculturals.
• Traductors i intèrprets en diferents àmbits:
jurídics, mèdics...
• Suport en els procés d’aprenentatge de la
llengua.
• Mediació per a la igualtat d’oportunitats.
• Treball social: situació social, laboral, cultural i
emocional dels immigrants.
• Gestió social dels serveis públics.
Font: Informe Delors (1993), en Guia d’ocupació (SERVEF, 2001)
http://www.uji.es/content/preocupat/699973-700937.html

”The future of employment”(2013)
• Segons l’informe ”The future of employment”,
dels professors d’Oxford Carl Benedikt Frey i
Michael A. Osborne, el 47% de l’ocupació total
està en situació d’alt risc de desaparèixer.
• Moltes de les professions actuals són
susceptibles de ser automatitzades
(robotitzades) en un període d’entre 10 i 20
anys.

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

”The future of employment”(2013)
• Es trencarà el model actual segons el qual els
llocs susceptibles d’informatització són els llocs
de baixa qualificació i baixos salaris.
• Les carreres tecnològiques seran susceptibles de
informatització (i també d’altres com advocats,
assessors fiscals, arquitectes i professors).
• Les professions menys afectades seran aquelles
que siguin capaces d’orientar les seves funcions i
tasques cap els àmbits de la intel·ligència creativa
i la intel·ligència social.

Thomas Frey

http://www.futuristspeaker.com/2014/03/162future-jobs-preparing-for-jobs-that-dont-yet-exist/

• L’impacte de les noves tecnologies i la seva
aplicació a gran escala en tots els àmbits de la
vida, no ha arribat encara al seu límit.
• Algunes de les visions de Thomas Frey, no es
faran realitat, moltes sí.
• És per això imprescindible que des d’ara,
persones i empreses es preparin per un futur
que tot just esta emergint.
• Tot vindrà molt ràpid, més que no ens
pensem.

Nous rols per a persones i empreses
1. TRANSFORMADORS: Persones amb capacitat per
obrir camí.
2. EXPANSIONISTES: Capacitat d’adaptació ràpida.
3. MAXIMITZADORS: Saber treure profit de qualsevol
situació.
4. OPTIMITZADORS: Detectar les variables clau que
provoquen els millors resultats.
5. INFLEXIONISTES: Anticipar-se captant ràpidament els
punts d’inflexió crítics .
6. DESMANTELLADORS: Induir canvis per fer decréixer
el vell i substiutir-ho pel nou.

Nous rols per a persones i empreses
7. Creadors de circuits tancats de feedback: experts en
analitzar informació i introduir millores i
modificacions “on time”.
8. Contraatacants: fan front a les crítiques que reben les
NNTT.
9. Corredors de la darrera milla: Acostar la tecnologia
als usuaris finals, guanyant diners.
10. Contextualistes: entendre l’entorn en el que
funcionarà cada tecnologia.
11. Ètics: per respondre les noves preguntes.
12. Filòsofs: les companyies que imposin la seva visió del
món, la seva filosofia, seran les que guanyin.
13. Teòrics: Primer la teoria, després el producte.
14. Llegacistes: es preocupen pel futur de les properes
generacions. Pel nostre llegat.

Tipus de feines d’un futur TIC
1. Dissenyadors i constructors d’infraestructures
adaptades als nous sistemes de transport
(Dissenyadors d’estacions, enginyers de circulació,
analitzadors de flux de trànsit, operadors de centres
de comandament, equips de construcció...)
2. Obtenidors d’aigua atmosfèrica, per resoldre la
potencial carestia d’aigua a la terra (Arquitectes de
sistemes, gestors de centres de recollida...)
3. Seguidors de fenòmens de la natura (Dissenyadors
del sistema, Gestors de dades, gestors de la por,
filòsofs de la privacitat...)

Tipus de feines d’un futur TIC
4. Ocupacions vinculades al consum col·laboratiu
(auditors, gestors de distribució, cercadors
d’oportunitats, especialistes en participació).
5. Experts en dades del “jo” (auditors, analistes de
deficiències, quantificadors d’habilitats, experts en
privacitat...)
6. Esportistes del futur (Especialistes en simulació,
gestors del cicle de vida, enginyers de modificacions
genètiques, dissenyadors i psicòlegs de súper
bebès...)
7. Ocupacions de la indústria del drons comercials
(Especialistes en drons, certificadors de drons,
enginyers d’automatització, minimitzadors de
l’impacte en el medi ambient...)

Tipus de feines d’un futur TIC
8. Ocupacions per a la indústria dels sensors (experts
en fluxs de dades, inventors de sensors, comptables
de dades...)
9. Ocupacions vincualdes a la impressió 3D (enginyers
de disseny, estimadors de costos, tridimensionalistes,
tècnics de manteniments, consultors de processos...)
10. Ocupacions relacionades a l’Internet de les coses
(localitzadors, auditors d’estil de vida, consultors
d’eficiència, especialistes en xarxes...)
11. Experts en Big Data (Experts en interfícies de dades,
cercadors d’oportunitats, especialistes en magatzems
de dades, dissenyadors de la personalitat de
l’ordinador, desenvolupadors d’aplicacions de lents de
contacte...)

Tipus de feines d’un futur TIC
12. Experts en sistemes financers alternatius (Advocats,
banquers, gestors de privacitat, tàctics de préstecs...)
13. Especialistes per a la conversió de micro xarxes
electriques (transformadors de sistemes,
especialistes en conversió d’energia, optimitzadors
d’eficiència energètica...)
14. Constructors de cases de contorns manufacturats
(dissenyadors de materials de construcció, enginyers
estructurals, planificadors de l’entorn, equips de
muntatge, equips d’enderrocs
15. Oficis relacionats amb vehicles sense conductor
(Planificadors, dissenyadors i monitoritzadors del
trànsit, enginyers de sistemes operatius sense
conductor, enginyers de trànsit automatitzat...)

Tipus de feines d’un futur TIC
16. Feines vinculades a Biofàbriques (Nano metges,
científics d’ADN, seqüenciadors de gens, monitors de
tractaments, metges, estrategues i desenvolupadors
de biofàbriques...)
17. Ocupacions per a Micro universitats (Dissenyadors
d’escoles, consellers de polítiques, gestors de la
relació amb els estudiants, consellers d’objectius,
coachs d’estudiants.
18. Ocupacions de serveis a la Tercera edat
(especialistes en envelliment, terapeutes
situacionals, dissenyadors d’homenatges, gestors de
l’herència...)
19. Agricultura del futur (Optimitzadors de la cadena de
subministraments, gastrònoms moleculars,
agricultors urbans...)

Tipus de feines d’un futur TIC
20. Negocis de desmantellament (dels grans
sistemes actuals, penitenciari, sanitari,
universitats, duanes, agències dels governs...)
21. Activitats d’innovació extrema (previsors de
terratrèmols, especialistes en nanoarmes,
terapeutes d’augment de la memòria, fabricants
de parts del cos...)

Font: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_234111.pdf

• El 2013 l’atur va créixer al món en 5 milions de
persones...
• I si la tendència es manté, al 2018 haurà
augmentat en 13 milions més...
• Afectant desproporcionadament als joves (el
2013, 74,5 milions de joves d’entre 15 i 24
anys han estat desocupats...
• Augmentant l’atur de llarga durada en les
economies avançades...
• Interrompent-se les taxes de participació en el
mercat de treball (especialment de les dones)

• I incrementant l’ocupació vulnerable, arribant
a un 48% del total de l’ocupació...
• Tot això mentre 839 milions de treballadors
obres viuen amb menys de 2$ al dia...
• I amb una taxa elevada d’ocupació informal.
• Per abordar les esquerdes obertes en
l’ocupació i en la societat cal aplicar polítiques
macroeconòmiques favorables a l’ocupació
• I destinar més recursos a polítiques socials i
del mercat de treball.
Font: Tendències mundials d’ocupació 2014. OIT
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_234111.pdf

Com incorporem a tota
aquesta població, la
d’aquí i la d’allà, a
aquest nou món ple
d’oportunitats?
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