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La societat en general i el mercat de treball en particular de finals del segle XXI 
té unes característiques de variabilitat i complexitat que fa que els joves professio- 
nals que hi volen ingressar hagin de reunir un seguit de característiques, habilitats 
i estrategies tant personals com professionals que els possibiliti no solament l'ac- 
cés a la primera feina, sinó també que els capaciti per a mantenir-se en el lloc de 
feina i progressar. Tot plegat crea la necessitat que els joves, durant el seu pas per 
la Universitat, rebin formació específica per a poder assolir les fites especificades 
anteriorment. L'objectiu d'aquest treball és incitar la reflexio dels professors-tutors 
sobre la conveniencia de facilitar aquest tipus de formació als alumnes. En altres 
paraules, treballar amb els alumnes els elements de reflexio sobre el seu propi 
desenvolupament professional. En primer lloc, es parlara del concepte de desen- 
volupament professional i dels diferents models. Els aspectes a explorar en la pla- 
nificació de l'esmentat desenvolupament professional sera el següent punt; aquests 
aspectes s'han agrupat en: factors d'ambit generals, factors del context més proper 
del jove i, finalment, factors personals. A continuació, es parlari de com iniciar la 
planificació del desenvolupament professional. 

C 

1. Concepte de desenvolupament professional 3 
3 5 

El concepte de desenvolupament professional forma part d'aquell grup de con- z ceptes considerats polemics. Polemics per la complexitat, per la diversitat de signi- 2 ficats que li adjudiquen els diferents autors i també per la gran quantitat de factors 
W 

que s'interrelacionen en el seu procés de desenvolupament professional. No obstant * s 
aixo, i despres d'un breu examen de la literatura existent, es pot definir el desen- s 
volupament professional com el conjunt seqüenciat de llocs de treball que una per- 'o 
sona ocupa des del seu ingrés en el mercat de treball fins a la postjubilació (Rodri- 8 
guez Moreno, M.L., 1955). Encara que en la definició solament es fa esment als g 
aspectes professionals, cada persona ha de conjugar i combinar la seva faceta pro- 
fessional amb la resta de facetes de la vida, com són la familiar i la social. No es pot 



pensar únicament i exclusivament en el desenvolupament de la professio i oblidar 
les altres facetes de la vida ja esmentades. En aquest cas es podria considerar incom- 
plet el desenvolupament professional ja que, si es considera la persona com una rea- 
litat poliPdrica, cal tenir presents les diverses facetes apuntades, totes elles impor- 
tants i interrelacionades entre si. 

1.1 Característiques del desenvolupament professional 

El desenvolupament professional reuneix les característiques que a continuació 
es detallen: 

- És un procés continu, com ja queda indicat per la paraula desenvolupament; dura 
tota la vida professional i no pot entendre's com accions alilades --ja que aquestes 
són ineficaces--, sinó que ha d'impregnar tota l'activitat professional en un con- 
text concret. 

- Ha d'estar basat en la millora professional i en un context determinat. Ha d'afa- 
vorir els nous rols i oportunitats que van apareixent en el món del treball i en els 
nous problemes socials que demanen noves solucions. Les millors oportunitats de 
desenvolupament professional sempre es trobaran més fkilment en aquelles ocu- 

2 e pacions noves, sorgides a resultes de les noves necessitats socials. Per tant, el 
f desenvolupament professional ha d'estar basat en una actitud d'exploració conti- 
P 
E nua del sector de mercat més proper i en una capacitat per a detectar les oportu- 
3 nitats formatives i professionals. Les primeres com a via per a poder accedir a les 
2 
S segones en cas que es necessiti més formació per a continuar progressant profes- 
2 
E sionalment. 
E - És un procés de construcció professional en el qual es van definint idees i con- 
0, ceptes de per si prou problemitics, tant per la seva naturalesa com per les impli- 

'2 cacions que poden tenir per a la persona. Mitjancant la recerca de solucions a les 

5 situacions plantejades, van apareixent noves línies de treball i es posen en fun- 
8 cionament noves destreses cognitives i metacognitives, que permeten la prbpia 
S definició personal en el camp del treball personal i professional. Per tant, és un p 
c procés obert i del qual constantment es van desestimant aspectes per a poder 
s 
S 

incorporar-n'hi de nous. 
Z - És un procés en íntima relació amb conceptes tals com l'educació permanent. Avui 
3 
9 és impensable un procés de desenvolupament professional sense un procés 
2 

$ paral.le1 d'aprendre els nous coneixements que es van generant en l'imbit de cada 

4 U 

professió. Tampoc es pot separar el desenvolupament professional del desenvolu- 
pament personal, ja que ambdós estan en intima relació tal com ja ha estat apun- P s tat anteriorment. .- a 1.2 Models de desenvolupament professional 

U 

2 Gran part de les teories de qui? disposem en el moment actual no ens són prou 
Útils per a poder explicar el desenvolupament professional, ja que els canvis accele- 
rats, tant socials com sociolbgics que s'han citat anteriorment, les han invalidat en 



gran part. No obstant aixo, podem comptar amb algunes teories que ja han inten- 
tat donar una dimensió social o sociologica (Super, Krumboltz) , per acabar en el 
moviment d'educació per a la carrera, el qual propugna que cal educar per tal que 
les persones puguin desenvolupar la seva professió. Aquest moviment, en la seva 
versió anglesa, determina quatre aspectes prioritaris que les persones necessiten 
dominar per a poder-se desenvolupar professionalment: l'autoconeixement, la 
capacitat per a detectar les oportunitats formatives i professionals, la capacitat de 
presa de decisions i la capacitat de manejar les diferents transicions; entenent per 
transició el pas d'una situació coneguda a una altra de desconeguda. 

Seguint A. Latorre (1994), es poden determinar tres models explicatius del 
desenvolupament professional. 
- Model ideat i gestionat per la propia persona. Cada professional duu a terme les 

activitats formatives, lectures especialitzades, posa en practica noves maneres d'a- 
plicar la professió, intercanvia opinions i experiPncies amb els companys. Resu- 
mint, és el propi professional el que assumeix al maxim la responsabilitat del propi 
desenvolupament professional, ja que es considera que és el propi professional qui 
millor coneix, per una banda, les seves necessitats i possibilitats i, per una altra, les 
exigencies del sector. En aquest model es reserva una part important als aspectes 
personals de cada professional, ja que són les seves propies percepcions, les acti- 2 
tuds i les creences les que marquen les línies d'actuació. No obstant aixo, pot suc- 

2 
ceir que el professional en qüestió no prengui una línia satisfactoris del seu desen- 2 
volupament. Aquest model pot resultar molt Útil a un determinat tipus de perso- 5 
na amb un grau de maduresa important, per6 no a d'altres. Els professionals que 5 
opten per aquest model estan més disposats a canviar d'ambits professionals per a 
desenvolupar-se professionalment i a acceptar responsabilitats cada cop mes 
importants. B 2 

- Model basat en la participació en processos de millora. El professional s'implica en 
activitats i processos de millora del seu context professional amb la finalitat d'op- 2 

3 
timitzar els coneixements, les destreses, els procediments ... Pot passar que la direc- 5 
ció de l'empresa demani a alguns dels seus empleats que participin en l'elaboració 5 
de noves propostes de millora; en el procés de preparació es poden derivar noves 3 

S 
necessitats d'aprenentatge, nous coneixements o nous procediments. El treball en 2 
grup, que significa preparar aquestes propostes, constitueix per si sol una font d'a- 
prenentatge. g 

- Model basat en l'obsemació-avaluació. Es tracta d'una observació-avaluació realit- 2 
zada per alguna altra persona que observa alguna de les &rees de l'activitat profes- 
sional, les estudia, les avalua i en fa una proposta de millora al professional. En $ 
aquest model, el paper del professional no és tan rellevant com en el model ante- .; 
rior. g' 

u 

9 
Tots els models tenen com a factor comú la reflexió sobre la practica professional 2: 

i el plantejament de la necessitat de fer nous aprenentatges, ja sigui de coneixe- 



ments, habilitats o procediments. El tret distintiu de cada un dels models el cons- 
titueix la motivació subjacent en l'adquisició de coneixements, habilitats i proce- 
diments. Així, en el primer model, neix la necessitat de compaginar un desenvo- 
lupament de la practica professional amb el desenvolupament personal, és a dir, 
obeeix a una motivació intrínseca; en el segon, és un observador extern qui deter- 
mina quin tipus de formació és necesslria per tal de poder progressar en el desen- 
volupament professional. El grup de referencia és el motor del canvi en el segon 
model. 

Seri el primer model el que es prengui com a punt de refercncia per aquest tre- 
ball perquP es considera que el desenvolupament professional ha de ser sentit com 
una necessitat del mateix professional i, per descomptat, perquP es considera que no 
pot dissociar-se el desenvolupament professional del desenvolupament personal. 

2. Aspectes a tenir en compte en el desenvolupament professional 

Planificar el desenvolupament professional significa determinar, per endavant, 
la tipologia i categoria dels diferents llocs de treball que un professional desitja ocu- 
par durant la seva vida activa. Per aixb seri necessari també poder determinar i tem- 
poralitzar, en la mesura que es pugui, les accions a emprendre per a poder-ho acon- 
seguir (planificació). En aquest procés queda palesat que intervenen tres grans grups 

e 
de factors que interaccionen entre si, es potencien en algunes ocasions i es consoli- 
den fites, i, en canvi, en altres poden constituir alguna mena d'entrebanc. 

C: 
3 
2 
E Tota persona professional esta ubicada en un ambient general que difícilment 

pot controlar; no obstant aixo, no l'eximeix d'haver d'explorar aquest context 
ampli amb la finalitat de poder determinar les possibles actuacions que les cir- 

Y 
2 cumstancies possibiliten. De fet, aquests factors queden lluny de la influhcia de 
4 

l'acció de les persones. Aquesta mateixa persona que esta en el si d'una família i 
manté un determinat nombre de relacions socials esti, doncs, ubicada en un con- 
text social i familiar determinat, i aquest context més proper també condiciona el 
seu desenvolupament professional. Contrariament a l'anterior, aquest grup sí que 
admet una certa manipulació. Aquests dos imbits esmentats són els dos primers 

2 grups que cal tenir en compte en la planificació del desenvolupament professional, 
3 
p el tercer apartat a tenir en compte el constitueix la mateixa persona, entesa com a 

objecte d'estudi. A continuació veurem d'una manera mes amplia cada una de les D 
entitats indicades. 

4 

rr' e 
S - Primer grup: factors generals. Aquest grup esta format per tots els factors de difí- .- 

cil control per part de qualsevol persona, pero amb una amplia repercussió en la & 
u 

vida de les persones, com per exemple: estat del mercat de treball, legislació que 

5 implica un sector professional concret, situació política del país en el qual es 
VI viu... 

- Segon grup: factors del context més proper a l'individu. En aquest grup s'ubi- 



quen tots aquells aspectes que incideixen en particular en la vida de la persona, 
com pot ser la família d'origen i el context social més immediat. 

- Tercer grup: factors personals. Aquest grup esta compost per tots els aspectes que 
fan referencia a la deterininacio de les característiques del mateix professional, 
fruit d'una reflexió sistematitzada sobre un mateix. 

3 Com planificar el desenvolupament professional 

S'entén per estrategies de planificació del desenvolupament professional aquell 
conjunt de propostes, reflexions, exploracions i activitats que ajuden i serveixen de 
pauta en la confecció de la planificació del desenvolupament professional. 

A cada un dels grups anteriorment citats, li correspon un tipus d'estrategies dife- 
rents en sintonia amb el tipus &aspecte a explorar. 

3.1 L'exploració del context general 

Per a poder iniciar la planificació del desenvolupament professional és necessa- 
ri, en primer lloc, poder determinar les circumstlncies que d'una o altra manera 
condicionaran la possibilitat de desenvolupar una carrera. Entre aquestes es poden 3 
esmentar: determinar les característiques principals del moment econbnlic i la 

2 
manera com aquestes poden incidir en el mercat de treball i, a la vegada, la mane- 2 
ra com aquestes poden incidir en el futur d'una determinada professió o ocupació. 5 

2 Cal, doncs, explorar el mercat laboral i les tendencies futures i presents d'aquest, g 
especialment amb referencia al segment de mercat en el qual es vol entrar. Cal E 
explorar les demandes que apareixen en el mercat visible de treball per a poder 2 
adaptar el perfil personal i professional a les demandes amb més demanda en el 
mercat de treball. La lectura atenta i'reflexiva dels diaris i revistes especialitzades, 2 
juntament amb les converses amb professionals o institucions ben informades, en 5 
definitiva estar al dia, es i'estrategia mes recomanable. 2 

X 
2! 

Els professionals han de focalitzar llexploraciÓ del mercat de treball, tal com ja F 
s'ha dit anteriorment, cap a sectors innovadors o emergents, ja que es aquí on les 2 
possibilitats de trobar una fornícula de feina són més segures. Per tant, és bo que s'o- Z 

3 blidin les sortides professionals considerades més típiques o més antigues. Cal que 9 
els professionals siguin innovadors, creatius i, sobretot, actius en l'exploracio del 5 
mercat professional. 2 4 

u 

P 
De manera més concreta, cal un estudi de tres grups de factors dins del context 

.- general que volem explorar: o 

- Factors polítics, com a conjunt de relacions de poder de la societat. Els nivells de $ 
U 

poder polític al nostre país son tres: estatal, autonomic, local; i s'hi ha d'afegir el ,o 
comunitari, o sigui, les directrius que dóna la Unió Europea a tots els Estats mem- 2 

bres. Els tres primers estaments esmentats tenen la capacitat legislativa i pro- 



mulguen lleis, fins i tot, sovint, es poden crear discrepincies entre els tres nivells 
diferents. 

- Factors socials, com a conjunt de tendencies culturals i demografiques que 
donen forma a la societat, i en condicionen l'activitat. En aquest grup caldria 
estudiar aspectes tals com els valors socials en vigencia, les variables demografi- 
ques, les relacions laborals ... 

- Factors econbmics. L'economia condiciona la vida de les empreses i de les per- 
sones. Aquests factors són amplis, complexos i de difícil comprensió per a un 
ampli sector de públic; per6 s'hauria de tenir en compte l'oferta i la demanda en 
una professió, les amenaces que poden sorgir per a la professió, els possibles com- 
petidors ... 

- Factors tecnolbgics, derivats dels avencos científics i, en part, estimulats per les 
conseqüencies economiques favorables a la utilització de la tecnologia com a ins- 
trument de competitivitat. 

3.2 Exploració de 1'8mbit proper 

S'ha d'entendre per ambient més proper el context sociofamiliar del titulat. La 
importancia d'explorar aquest ambient ve determinat per la variabilitat, quantitat i 
qualitat de la informació que circula per les xarxes de contactes socials i familiars. 
Cada titulat s'ha de saber crear la seva xarxa de relacions socials (networking). 

si 
3 Els avantatges de crear aquesta xarxa són, sens dubte, innegables: tenir accés al 

mercat de treball secundari les demandes del qual s'acostumen a transmetre per cir- 
cuits de relacions personals. Saber confegir una xarxa de relacions eficaces és clau 
en l'actualitat i ho sera cada vegada més. El tipus d'informació que es pot transme- 

0- tre per aquestes xarxes sovint ajuda els professionals a poder accedir a persones que 
2 

el puguin ajudar en l'assoliment dels objectius professionals. 
4 

2 
3.3 Exploració de si mateix 

2 
8 P Aquest constitueix el punt clau de la planificació del desenvolupament profes- 

5 sional. Aquí solament es far& esment dels aspectes personals relacionats amb la pro- 

2 fessió per tal de no perdre de vista l'objectiu del treball, aixo no vol dir que no es 
considerin importants altres aspectes del professional. 

2 
E 
üi 
O Es pot considerar que els aspectes personals més importants relacionats amb la 
2 

professiosón: la determinació i jerarquització dels valors professionals, i el balanc de 
competencies. A continuació es veura en detall cada un d'aquests apartats. 

.- 
8 
2 S'entén per valors professionals aquells principis normatius que presideixen i 
u 
,o regulen el comportament professional de les persones treballadores en qualsevol 
'S: moment o situació. Aquests es poden classificar en tres grups: 



- Primer grup: referit a les prioritats del professional en relació amb el seu lloc de 
feina. S'hi poden trobar aspectes tals com el lloc que es reserva a la família en la 
distribució del temps, la possibilitat i disponibilitat d'acceptar responsabilitats, el 
treball que no segueix unes directrius concretes i deixa un ampli marge a l'auto- 
nomia de la persona, la possibilitat i capacitat de treball en equip. 

- Segon grup: referit a les condicions del lloc de feina: tipus d'empresa, importan- 
cia o no per a la persona de tenir una feina estable, disponibilitat de viatjar, de 
treballar lluny de casa, feines que obliguin a desplagaments continus. 

- Tercer grup: referit a les funcions a desenvolupar en el lloc de feina com ara obte- 
nir resultats a curt termini, fer una feina molt repetitiva o bé haver de donar 
ordres o supervisar la feina feta pels altres. 

Tot aixb sense anim d'entrar en una discussió profunda sobre el concepte 
mateix de balanc de competencies i coneixent que es tracta d'un tema que s'analit- 
za des de diferents punts de vista, que li donen característiques diferents. Des de 
l'optica de la persona-professional, les competencies són repertoris de comporta- 
ments que cada persona domina millor que les altres, la qual cosa fa que sigui mes 
eficag en una situació determinada. Es posen en joc de manera integrada: aptituds, 
trets de personalitat i coneixements adquirits, tant teorics com prictics. Les com- 
petencies es poden considerar com el nexe d'unió entre les característiques indivi- 2 
duals i els requeriments per a portar a terme missions professionals determinades. 

Es poden trobar diferents tipus de competencies: (Echeverria, B. 1999) ." 
- Les competencies tecniques formades pels coneixements especialitzats i relacio- 3 

nats amb un determinat arnbit professional. Aquests coneixements han de per- 
metre al professional ser considerat com un expert en l'ambit professional en el E 
qual s'hagi format. En aquesta categoria, s'hi poden trobar tots els coneixements 3 
tebrics apresos durant la carrera universitiiria. 0, 

w 
- Les competencies metodologiques formades per la capacitat de saber aplicar els 3 

coneixements adquirits a situacions professionals concretes, utilitzant els proce- 5 
diments, tecniques i metodes propis de cada professió. Tot aixb comportara saber 
solucionar problemes de manera autonoma i transferir de manera innovadora les 2 

experiencies a situacions noves. 2 
9 
C 

- Les competencies participatives, que inclouenl'atenció i disposició a l'entesa 2 
interpersonal, la disposició a la comunicació efica~ i la capacitat per a treballar 3 
amb altres persones. Aquest tipus de competencies cada dia va tenint més $ importincia a l'hora d'accedir a una feina, ja que el treball sempre es desenvolu- 
pa en relació amb altres persones. 3 

z - Les competencies personals, que comprenen el fet de tenir una imatge realista 
d'un mateix, saber actuar d'acord amb les propies conviccions, assumir respon- .$ 
sabilitats i saber assumir les conseqüencies subsegüents de la presa de decisions, .: 
incloent-hi el fet de saber manejar la possible frustració. 3' 3 

u 
8 

El balang de competencies considerat com la determinació de les competencies 2: 
tecniques, metodolbgiques, socials i personals, té com a objectiu permetre a la per- 



sona identificar, justificar i integrar el seu capital formatiu i experiencial, de mane- 
ra que pugui satisfer les aspiracions personals i professionals susceptibles de ser uti- 
litzades en el procés d'inserció professional. 

4. Planificació del desenvolupament professional 

La planificació del desenvolupament professional és més una necessitat de la 
societat moderna que no pas una moda; el veritable perill és no tenir una previsió 
de res. Ha passat a la historia l'epoca en que el desenvolupament professional era 
una progressió ordenada i organitzada per l'empresa en la qual s'entrava de jove i 
s'hi restava durant molts anys. Avui ha de ser cada persona de manera individual 
qui prengui la responsabilitat i el protagonisme del seu desenvolupament profes- 
sional. 

Aquesta planificació ha d'entendre's com un procés obert en que s'han d'in- 
corporar les informacions que es van generant i els canvis personals propis de i'e- 
volució personal. La planificació és una guia per a conduir les accions per progres- 
sar professionalment i personalment. És un document que ha d'acompanyar el jove 
professional per tal d'ajudar-10 a implementar les decisions relatives al seu procés 
d'inserció o als canvis que vulgui introduir en la seva activitat professional amb la 
finalitat de millorar-la. 2 

E 
3 La planificació ha de comprendre els següents apartats: 
'c 
rS - Formulació dels objectius professionals entesa com l'expressió de la situació pro- 
P 
c fessional a la qual es vol tendir a arribar en l'exercici de la professió. Els objectius 

9 professionals han de ser: realistes, concrets i coherents. Realistes, en el sentit que 
e 
Y 

no poden quedar fora de les possibilitats de la persona. Concrets, per a poder 
8 comprovar facilment si s'han assolit. Coherents amb les possibilitats de sortida. 
4 

3 Hi ha dos tipus d'objectius en relació amb el temps en que es pensen assolir: 
o 
X a llarg termini o a curt termini. Els primers són l'expressió dels desitjos mixims 
2 a aconseguir. Els objectius a curt termini són l'expressió dels diferents passos a 
8 
c seguir per a poder assolir els objectius a llarg termini, per la qual cosa han de ser 
3 
I solidaris amb els primers. Els objectius a llarg o curt termini no són inamovibles, 
2 s'han d'anar modificant d'acord amb l'experiencia i coneixements que es van 
3 
9 adquirint en el trajecte de la professió i de la vida. 
2 2 - Determinació de la situació de partida formulada a partir de l'exploració dels 

valors que s'han citat anteriorment. Després de l'exploració, el titulat ha d'estar 
2 

en situació de poder confegir un mapa personal en que quedara palesat, en pri- 5 
I" mer lloc, el seu perfil personal i professional; en segon lloc, els grans trets de la 
.- 
g situació sociofamiliar i, finalment, les grans tendencies del mercat de treball, que 
2 poden ser les que en definitiva poden possibilitar el desenvolupament cap a una 
u 

altra direcció. 
21 - Determinació de la manera com es poden aconseguir els objectius professionals 

a partir de la situació actual, expressat en un document que s'anomena pla d'ac- 



cio i que recull els objectius o objectiu a curt termini i les accions que es pensen 
emprendre per a aconseguir-10s. Sempre tenint presents els objectius a llarg ter- 
mini. 

4.1 El pla d'acció 

Una vegada realitzada la planificació del desenvolupament professional cal pas- 
sar al pas següent, que és la determinació progressiva i sistematica de com es pen- 
sen assolir els objectius a curt termini en el futur proxim, que ja s'ha dit que han de 
ser solidaris amb els objectius a llarg termini. El pla d'acció és el document en el qual 
es recull la reflexio feta abans d'iniciar l'acció. 

El pla d'acció, igual que la planificació, també s'inicia amb la formnulació d'un 
objectiu; a continuació, s'especifica amb que es compta, tant personalment com 
materialment, per a poder-10 assolir i de quina manera es pensa obtenir al10 que ens 
falta. El pes específic d'aquest document és l'especificació de manera molt detallada 
dels diferents passos que es preveuen donar; les persones que es visitaran per tal de 
recollir informacions necessaries o bé perque facilitin el contacte que pot adregar a 
una font d'informació important; la formació academica o professional necessaria, 
etc. Si realment es pensa portar a terme el pla d'acció, caldra que es fixin terminis. 2 
Es tracta, doncs, d'una guia per a Yacció; per a cada objectiu a curt termini que es $ 
vulgui aconseguir, s'ha de fer un pla d'acció; pero és recomanable no voler simulta- 2 
niejar-ne dos, cal focalitzar les accions per tal que siguin eficaces. 3 

5. Reflexions finals 
s 
i? 
C 
k, 

L 
En aquest treball, s'ha volgut posar de manifest la importancia de la reflexió 9 

sobre el futur professional. Aquesta reflexió és especialment important per als joves 2 
titulats que volen accedir per primera vegada a un lloc de treball. La quantitat de 5 
variables que s'ha de tenir en compte, a més d'una certa por al fracis, fa aquesta 
reflexio especialment recomanable. Tot el procés de planificació aporta una major 2 

8 seguretat al jove. No solament per a resoldre la situació actual, sinó també com a 2 
inici de l'adquisició de i'habit de reflexió aplicat al desenvolupament professional. 5 : 

2 Els professors-tutors, com a professionals de referencia per als joves titulats, han 9 
de brindar l'ajuda als alumnes, especialment en l'últim curs --pero no únicament en $ 
aquest curs--, per tal que els alumnes adquireixin progressivament aquest habit de 2 

z reflexió-acció sobre el desenvolupament professional. u: e 
9 .- 
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