
FEINES DE TEMPORADA
Hi ha empreses i sectors que periòdicament cerquen persones per cobrir places durant una temporada, sovint a
causa de les vacances de molts dels seus treballadors, o bé arran d'un augment del volum de feina relacionat
sovint amb l'augment de turisme. Aquestes feines sempre són temporals, de jornada completa, parcial o per
hores. Per cercar una feina d'estiu o temporal has de seguir els mateixos passos que si busquessis una feina
estable.

TREBALLS TEMPORALS A L’ESTIU

Àmbit Descripció Feina On buscar ofertes

Festivals i
concerts

Durant els mesos d’estiu
es duen a terme
nombrosos festivals
artístics: de música i de
teatre principalment.

Servei de barra,
taquilles, revisant
entrades, muntatge i
desmuntatge,
informació

Pots enviar el CV directament
als festivals: Sonar,
PrimaveraSound, DGTL,
Festival Teatre Grec,...

Collir fruita Recollir fruita http://www.uniopagesos.cat/

Classes particulars i
cangurs

Durant els mesos de
vacances, moltes
famílies busquen una
persona que cuidi de les
seves filles i/o aprofitar
per repassar algunes
assignatures.
També hi ha persones
que necessitaran ajuda
per repassar
assignatures que hagin
suspès i han de
recuperar

Cuidar a la canalla,
jugar, donar classes de
repàs

Pots donar-te a conèixer
posant un cartell a diferents
escoles. O bé donant veus
entre famílies que coneguis

Hosteleria
Treballar a bars, hotels,
restaurants.
Segurament valoraran si
sabeu parlar
altres idiomes.

Cambrer/a, servei de
barra, cuiner/a, ajudant
de cuiner/a

https://www.turijobs.com/
https://www.gastroempleo.com/
https://www.turijobs.com/
https://www.hosteleo.com/es

Promocions,
enquestes i
repartiment
de publicitat

Principalment al
carrer: fent enquestes,
aconseguint sòcies
per a ONGs,...

ONGs: Creu Roja, WWOOF,
unicef,...

Turisme

Durant els mesos d’estiu
hi ha molt turisme.
S’omplen els càmpings i
hotels i hi ha diverses
posicions que podries
ocupar: animació,
manteniment, recepció,
neteja, restaurant,... .
Segurament valoraran si
sabeu parlar altres
idiomes.

Càmpings, hotels,
parcs d’atraccions

Tibidabo
Port Aventura
https://www.animajobs.es/
https://www.turijobs.com/
https://www.hosteleo.com/es

Fàbriques,
Indústries i
magatzems

Producció
Enviar el CV a les empreses
dels polígons de Viladecavalls
(La Bòbila i Can Trias)

Servei Local d’Ocupació SLO
c. Antoni Soler i Hospital, 7 i 9
937887141 | slo@viladecavalls.cat
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Socorrisme Per a això necessites la
titulació de CFGM

Socorrista a piscines o
platges Creu Roja

Lleure

alguns centres i
associacions
organitzen activitats
d'oci i temps lliure per a
infants i joves i
necessiten

Monitor/a de lleure
Monitor/a esportiu/va

https://www.hacesfalta.org/
http://www.acellec.cat/ofertes.
php

monitors/es que
s'encarreguin de
conduir i coordinar les
diferents activitats.

Recorda que per
accedir a algunes
ocupacions de monitor
lleure infantil i juvenil
serà necessari que la
titulació que obtinguis
estigui homologada

https://www.peretarres.org/la-
fundacio/treballa-per-
nosaltres
http://www.tjussana.cat/oferte
sfeina.php
Escoles, entitats esportives,
instituts

TREBALLS TEMPORALS A L’HIVERN

Els llocs de treball estaran més relacionats amb el sector comercial o activitats esportives.

Àmbit Descripció Feina On buscar ofertes

Botigues,
grans

magatzems i
supermercats

A l'hivern es duen a terme
diferents campanyes
comercials, com Black Friday,
Nadal o rebaixes, i se solen
contractar dependents de
vendes i personal d'atenció al
client.

Dependent/a,
supermercat,
botigues petites,
grans centres
comercials

https://www.comercial-
jobs.com/
https://es.fashionjobs.com/
http://trobarefeina.com/

Lleure

alguns centres i associacions
organitzen activitats d'oci i
temps lliure per a infants i
joves i necessiten monitors/es
que s'encarreguin de conduir i
coordinar les diferents
activitats.

Recorda que per accedir a
algunes ocupacions de
monitor lleure infantil i juvenil
serà necessari que la titulació
que obtinguis estigui
homologada

Monitor/a de lleure
Monitor/a esportiu/va

https://www.hacesfalta.org/
http://www.acellec.cat/ofertes.p
hp
https://www.peretarres.org/la-
fundacio/treballa-per-nosaltres

http://www.tjussana.cat/ofertesf
eina.php
Escoles, entitats esportives,
instituts
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Estacions
d’esquí

Durant la temporada d’hivern,
les estacions d’esquí busquen
personal per cobrir diferents
vacants

Personal de
manteniment,
monitor/a d’esquí,
venda de forfaits,
neteja, cambrera,
cuinera, lloguer de
material

Autocandidatura a diferents
estacions d’esquí: Port Ainé, La
Molina, Masella, Port del
Comte,...

Hostaleria
Treballar a bars, hotels,
restaurants. Segurament
valoraran si sabeu parlar altres
idiomes.

Cambrer/a, servei de
barra, cuiner/a,
ajudant de cuiner/a

https://www.turijobs.com/
http://trobarefeina.com/

Classes
particulars i

cangurs

Durant els dies de vacances
escolars, moltes famílies
busquen una persona que cuidi
de les seves filles i/o aprofitar
per repassar algunes
assignatures.

Cuidar a la canalla,
jugar, donar classes
de repàs

Pots donar-te a conèixer posant
un cartell a diferents escoles. O
bé donant veus entre famílies
que coneguis

Promocions,
enquestes i

repartiment de
publicitat

Principalment al
carrer: fent
enquestes,
aconseguint sòcies
per a ONGs,...

ONGs: Creu Roja, WWOOF,
unicef,...

TREBALLS TEMPORALS A L’ESTRANGER

Una altra opció de treball temporal és treballar a l'estranger, ja sigui per un període vacacional, a l'estiu, o per un
període més llarg de temps com un curs escolar.

Les oportunitats d'ocupació en altres països et poden servir, a més de millorar el nivell d'idiomes, per potenciar
les teves competències transversals com la capacitat de treballar en equip, la flexibilitat i adaptació al canvi i la
proactivitat. Encara que l'experiència professional no tingui res a veure amb el sector professional en el qual
desitges treballar en un futur, el desenvolupament d'aquestes competències et serà de gran ajuda per al teu
projecte de vida i professional.

Si vols aprofitar l'experiència internacional, pots fer un treball que no sigui a jornada completa per a així poder
compaginar el treball amb classes de l’idioma, coneixement del país i experiències d'oci i culturals.

Els treballs temporals més comuns que es realitzen a l'estranger requereixen poca experiència professional
prèvia i no exigeixen una titulació concreta. Alguns exemples són:

● Treballar d'au pair. Un o una au pair és una persona que viatja a un país estranger per ajudar a una
família en la cura dels fills i, a canvi, la família amfitriona proporciona un sou setmanal, allotjament i
menjar gratuïts.

● Treballar en el sector agrícola. Pots treballar en el camp sembrant i collint fruites o ajudant en
granges, per exemple. (França, Suïssa,...)

● Treballar en el sector del turisme. Existeixen diferents llocs d'ocupació en hotels, restaurants o
parcs temàtics que poden necessitar treballadors amb coneixements en altres idiomes.

Si busques un nivell major d'especialització, et recomanem que t'informis sobre els treballs en pràctiques o
treballs per a un període major de temps que requereixen una major qualificació.

Pots trobar ocupació a través d'agències especialitzades en treball a l'estranger, però també existeix la
possibilitat de fer-lo per lliure, ja sigui a través dels portals de feina dels diferents països, o a través del portal
EURES, especialitzat en la mobilitat professional a Europa.

Fonts consultades:

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_temporals/
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https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/treball-de-temporad

a

https://www.educaweb.cat/continguts/laborals/treball-temporal/treballs-temporada/

https://www.barcelonesjove.net/5-de-qu%C3%A8-puc-buscar-feina-idees-de-feines-de-temporada
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