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Un viatge d’anada i tornada cap al futur…des del realisme, 
l’esperit crític i l’ambició

1. FENT UN COP D’ULL AL FUTUR

• El treball del futur

• Els treballs del futur

• Les competències professionals que demana el futur

1. EL PRESENT
• com és la desocupació de les persones majors de 45 anys

2. COM ENCARAR EL FUTUR
• Què estan fent els altres països?
• Què es pot fer des del nostre sistema d’ocupació? 2



Fent un cop d’ull al 
futur…
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Què ens diuen els experts sobre el mercat de treball 
del futur (2030) (I)?

• A nivell micro: 

• Tendència cap al contracte a temps parcial (fins i tot per sota de les 20h) 
especialment en sectors i posicions de salaris baixos

• Incapacitat en el curt-mig termini per reduïr taxes de temporalitat: ERRORS 
ESTRATÈGICS (no permeten l’integració estable)

• Combinació contractes oberts a temps parcial amb auto-ocupació, com a 
instrument per assegurar ocupació i seguretat en els ingressos

• Increment dels contractes atípics (diversificació de standards regulatoris des de 
la lògica “privada”)

• Irrupció i consolidació del “treball en massa” (Amazon Mechanical Turk, 
CrowdFlower, CloudWork, oDesk, oLance, …)

• Desenvolupament de sistemes de hiperoptimització del temps de treball i 
hiperrendibilitat vinculada a productivitat/resultats

1. 
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Què ens diuen els experts sobre el mercat de treball 
del futur (2030) (II)? 

• A nivell macro: 

• Canvis en el concepte de “classe treballadora” (el precariat – 
Standing-)

• Pas de la “flexi-seguretat” al “mercat de treball transaccional”: 
“social risk management”

1. 
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• Polítiques d’ocupació
• Polítiques d’educació i formació
• Polítiques fiscals I de redistribució
• Polítiques de protecció social

• Canvis

 

en valors

 

i aptituds

 

en torn

 

al 
concepte

 

de risc

 

i responsabilitat

• Canvis

 

en les dinàmiques

 

tradicionals

 de negociació

 

(individual i col.lectiva) i 
governança: cooperació

 

en el marc

 

del 
conflicte

 

d’interessos



Un primera conclusió a reservar…

• Necessitat de reconfigurar el marc regulatori dels drets socials

• Necessitat d’incorporar noves reivindicacions laborals: el nou concepte de “dret del treball”

• Necessitat d’incorporar noves dinàmiques d’organització I nous processos sorgits de la 
innovació social

1. 
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Els treballs del futur
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Un procés (orgànic?) de reposició2. 
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Treballs que poden desaparèixer en 10 anys2. 
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CAIXERS COMERÇ
OPERARIS TEXTIL

TELEOPERADORS
CUINERS FAST FOOD

REPARTIDORS
SOCIAL NETWORK MANAGERS

AGENTS DE VIATGES
PERSONAL ADMINISTRATIU 

 
(tasques automatitzables)

TREBALLADORS MISSATGERIA PROCESSADOR DE DADES



Treballs que poden aparèixer/consolidar-se/ créixer en 
10 anys

2. 
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TASQUES VINCULADES 

 
AL CLOUD COMPUTING

REPRESENTANTS DE COMERÇ
CONDUCTORS VEHICLES PESANTS

DISENYS/ENGINYERIES
DESENVOLUPADORS/TESTADORS DE 

 
SOFTWARE

ANALISTA I 

 
ESPECIALISTA DE 

 
MARKETING

OPERARIS D’INSTAL.LACIÓ

 

I REPARACIÓ

 

NOUS 

 
DESENVOLUPAMENTS TIC

CARPINTERS

MANAGERS CONSTRUCCIÓ
MANAGERS SERVEIS DE SALUT
ANALISTA DE MANAGEMENT



Un segona conclusió a reservar…

• Necessitat de combinar mesures de colocació contingents i estratègiques

• Necessitat d’incorporar urgentment la cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

2. 
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Les competències 
professionals del futur
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Un set competencial a desenvolupar3. 
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INTEL.LIGÈNCIA REFLEXIVA 

 
(saber donar sentit

 

i tenir

 

visió)

GESTIÓ

 

DE LA CARGA 

 
COGNITIVA (capacitat

 

de filtrar i 
segmentar la informació)

INTEL.LIGÈNCIA SOCIAL 

 
(capacitat

 

relacional i 
d’influència

 

sobre els

 

altres)

MENTALITAT DE DISENY( 

 
PLANIFICACIÓ

 

ESTRATÈGICA

PENSAMENT ADAPTATIU (tink

 

out

 

of 
the

 

box: donar solucions

 

més

 

enllà

 
del rutinari)

TRANSDISCIPLINARIETAT (el 
treballador

 

“T”: profund

 

coneixement

 
en una matèria

 

però

 

capacitat

 

de 
moure’s

 

transversalment

 

per altres)

COMPETÈNCIES 

 
INTERCULTURALS

COL.LABORACIÓ

 

VIRTUAL

PENSAMENT COMPUTACIONAL 

 
(DATA MINING)

ALFABETITZACIÓ

 

EN NOUS MITJANS



Un tercera conclusió a reservar…

• Necessitat de treballar a fons la orientació

• Necessitat de desenvolupar sistema periòdics d’avaluació competencial

• Necessitat de canviar els paradigmes clàssics de la formació i capacitació per a la 
ocupació (intervenció permanent, continua I sistemàtica que llisqui del “jo” al 
“professional”)

3. 
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I com situem a les persones 
aturades de < de 45 en 
aquest escenari?
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El perfil de l’atur de >45 anys (I)

4. 
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El perfil de l’atur de >45 anys (II)

4. 
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Font: Butlletí

 

del perfil de l’atur

 

(2014). Observatori

 

d’empresa

 

i ocupació. Generalitat de Catalunya



El perfil de l’atur de >45 anys (III)

4. 
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Font: Butlletí

 

del perfil de l’atur

 

(2014). Observatori

 

d’empresa

 

i ocupació. Generalitat de Catalunya



El perfil de l’atur de >45 anys (IV)

4. 
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Font: Butlletí

 

del perfil de l’atur

 

(2014). Observatori

 

d’empresa

 

i ocupació. Generalitat de Catalunya



El perfil de l’atur de >45 anys (V)

4. 
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Font: Butlletí

 

del perfil de l’atur

 

(2014). Observatori

 

d’empresa

 

i ocupació. Generalitat de Catalunya



El perfil de l’atur de >45 anys (VI): incidència de l’atur 
de llarga durada

4. 
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Font: Butlletí

 

del perfil de l’atur

 

(2014). Observatori

 

d’empresa

 

i ocupació. Generalitat de Catalunya



El perfil de l’atur de >45 anys (VI): incidència sobre el 
col.lectiu de persones amb discapacitat

4. 
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Font: Butlletí

 

del perfil de l’atur

 

(2014). Observatori

 

d’empresa

 

i ocupació. Generalitat de Catalunya



El perfil de l’atur de >45 anys (VI): evolució respecte 
dels altres col.lectius d’edat

4. 

23Font: Butlletí

 

del perfil de l’atur

 

(2014). Observatori

 

d’empresa

 

i ocupació. Generalitat de Catalunya

Entre 16‐29 anys

Entre 30‐44 anys

45 anys

 

i més



Un quarta conclusió a reservar…

• Existència d’un clara mismatching entre els perfils i les necessitats

• Necessitat de desenvolupar mesures “customitzades”

• Necessitat d’intervenció urgent: col.lectiu de risc (situació vital), amb incidència 
multiplicadora sobre el sistema de protecció social (vinculació atur-incapacitats-jubilació) I 
amb una pitjor evolució respecte dels altres col.lectius d’edat

4. 
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Com encarar el futur?
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L’experiència comparada

1. Work marketplace per a >45 anys (Suècia)

2. Protecció salarial per a persones majors desocupades (+50) (Alemània)

3. Promoció de la salut física i psíquica per a persnes aturades de llarga durada de +50 
anys (Alemània) 

4. Over 40: programa d’orientació, socialització I empoderament per a persones 
desocupades >45 anys (Itàlia)

5. 50 + Plus Face to Face Guidance Pilot: assessorament al voltant de qüestions 
laborals, financeres i en matèria de pensions (UK)

5. 
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Un quinta conclusió a reservar…

• L’experiència comparada ens demostra el > impacte de: 

• Les PAOs “customitzades”
• Les PAOs integrals
• Les PAOs articulades a través de sistemes de col.laboració público-privada 

innovadora, comandada estratègicament pels serveis públics i subjecte a 
estricta monitorització I rendició de comptes

5. 

27



I aquí què?

1. Existència d’instruments normatius que cal “explotar”

• Formació
• Recol.locació

2. Necessitat de seguir evolucionant en la transformació de les PAOs:

• Contractes programes amb el territori
• Actuacions customitzades
• Integració dimensió salut + serveis socials (habitatge)
• Actuacions seqüencials I intensives

5. 
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Gràcies
esther.sanchez@esade.edu

@estsanchezt
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