Sectors econòmics
Conèixer els diferents sectors econòmics, les seves tendències i pautes de
transformació i les oportunitats professionals que generen són aspectes crucials per a
una presa de decisions adequada en el context de desenvolupament de la teva
carrera.
En aquest enllaç de Barcelona Activa podràs trobar tot un conjunt de continguts que et
permetran aproximar-te a la realitat econòmica i d'ocupació de 25 sectors econòmics.

Cercador d'ocupacions
Mitjançant aquest cercador del web de Barcelona Activa podràs utilitzar diferents
criteris com ara la paraula clau, el nivell d'estudis o els teus interessos per tal
d'identificar aquelles sortides professionals que millor s'adeqüen al teu perfil, d'entre un
catàleg de més de 900 ocupacions. Per a cada ocupació, a més, podràs accedir a les
ofertes de feina d'Infojobs, Infofeina i Manpower actualitzades a temps real.
Clica al següent enllaç per accedir-hi.

Indicadors de mercat de treball estatals i internacionals
Els indicadors econòmics estatals i internacionals ens donen pautes per interpretar les
tendències del nostre entorn laboral més proper i comprendre com ens afecten. Tant si
projectes el teu futur professional fora de la teva ciutat com si no, et serà d'utilitat saber
què està passant a nivell estatal, europeu i internacional.
En aquest enllaç de Barcelona Activa trobareu un recull dels principals indicadors a
nivell internacional i estatal.

Indicadors de mercat de treball de Barcelona i Catalunya
Quines són les ocupacions més demandades al nostre mercat de treball? Quina és
l'evolució de les taxes d'ocupació i atur? Quina és l'activitat econòmica generada en el
darrer període? En quins àmbits d'activitat es posiciona Barcelona i Catalunya? Quins
són els projectes de futur? Tenir un bon coneixement del mercat es un pas clau per
orientar-se i trobar feina.
En aquest enllaç de Barcelona Activa trobareu un recull dels principals indicadors a
nivell autonòmic i provincial.

Indicadors de mercat de treball de Manresa i el Bages
Els indicadors econòmics locals ens permet comprendre la realitat de l'entorn laboral
més pròxima que vivim.
El Programa HERMES, gestionat per la Diputació de Barcelona, ofereix informació
socioeconòmica a nivell municipal, incloent dades del mercat de treball local. Podeu
consultar les dades municipals en aquest enllaç.
A més, al web de l’ajuntament de Manresa podeu localitzar un apartat amb informes
que tenen com a finalitat analitzar l’evolució social i econòmica de la ciutat. Aquests
informes es poden consultar al subapartat “Informació socioeconòmica” de l’apartat “La
ciutat”. Un d’ells és un anàlisi trimestral de l’evolució del mercat de treball

Legislació laboral
Què cal saber abans de signar un contracte de treball? Com es rescindeix? De quins
conceptes es composa el salari? Com afecten els convenis col·lectius? Quins són els
drets del treballador/a? I els deures? Què has de saber en matèria de salut laboral?
On pots rebre assessorament legal?
En aquest enllaç del web de Barcelona Activa hi trobaràs les respostes.

