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L'ITINERARI PROFESSIONAL I L'ITINERARI FORMATIU
L'ITINERARI PROFESSIONAL
Un cop escollida la professió que voleu exercir ha arribat el moment en què delimiteu el vostre projecte
professional . Delimitar el projecte professional consisteix a fixar un pla d’acció
juntament amb un objectiu laboral .
Delimitar el projecte professional comporta conèixer:
• Les pròpies capacitats.
• La situació del mercat laboral en el sector de la informàtica i la comunicació.
• La formació que necessitareu.
Perquè el vostre projecte professional sigui efectiu, caldrà també que us marqueu uns límits temporals per a
la seva consecució, que sigueu realistes i coherents amb les vostres capacitats i els vostres interessos i, a
més, és clar, que sigueu dinàmics, en el sentit que es tracti d’un projecte professional que es pugui modificar
sempre que la situació així ho requereixi.
El procediment a seguir per portar a terme el vostre pla d’acció comença en el moment en què us fixeu un
objectiu laboral, en el moment en què us plantegeu què voleu fer.
A partir d’aquest moment s’inicia una primera fase que comporta el coneixement de les pròpies capacitats
per ser coherent en l’elecció. Un cop us coneixeu a vosaltres mateixos, esteu en disposició d’iniciar la
segona fase del vostre projecte professional, del vostre pla d’acció, amb l’observació directa del mercat
laboral.
Es tracta d’observar el tractament que es fa en el mercat laboral de la professió escollida. A més, en l’anàlisi
del mercat de treball hi ha tota una sèrie de factors molt destacats a tenir presents:
• Sector professional en què us voleu moure.
• Tipus d’empresa en què us agradaria treballar.
• Retribució.
• Ubicació del centre de treball.
• Tipus de contracte i estabilitat laboral.
• Formació necessària.
• Habilitats.
• Experiència requerida.
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Un cop analitzada la situació de la professió en el mercat laboral, iniciareu l'última fase del procediment per
portar a la pràctica el pla d’acció prèviament marcat: l’anàlisi de la formació requerida. S'entén la formació
com el conjunt de coneixements que es requereixen per accedir al lloc de treball triat.
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Formació professional

L'ITINERARI FORMATIU
A l’hora de delimitar o fixar el vostre itinerari professional us heu marcat una trajectòria d’aprenentatge o
itinerari formatiu professionalitzador que us permetrà seguir-lo. En aquest moment heu triat els estudis que
us cal completar i que estàveu disposats a cursar per poder exercir la professió escollida.
És convenient, però, que per marcar les línies d’actuació respecte a la formació que voleu seguir us
plantegeu dues qüestions:
1. La necessitat d’especialització.
És clar que l’especialització en una professió dóna més oportunitats de treball. El Reial decret 1538/2006, de
15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, ja
permet que les administracions educatives proposin especialitzacions en cada títol amb una formació
afegida.
Cal que quan escolliu l’especialització ho feu tenint present la que s’acosta més als vostres interessos.
2. La necessitat d’un aprenentatge permanent
El procés d’aprenentatge que us marqueu a l’hora d’escollir una professió no finalitzarà amb els estudis de
formació professional que esteu cursant o en el moment en què ocupeu un lloc de treball.
La formació permanent és una necessitat al llarg de la vida de totes les persones. La formació és un camí
continu que dura tota la vida de les persones. Amb ella aconseguireu millorar els vostres coneixements, les
vostres competències i les vostres aptituds.
Però, alhora, també és convenient que tingueu en compte l’oferta formativa que preveu la formació
professional actual.
Hi ha una part de la formació professional que es pot cursar des del mateix sistema educatiu mitjançant la
formació inicial. Així mateix hi ha altres parts de la formació professional que se situen fora del sistema
educatiu: la formació professional contínua i la formació professional
ocupacional.
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