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Sobre l’autor:

Oriol Homs i Ferret (Barcelona, 1949), sociòleg i investigador, 
ha realitzat nombrosos estudis i publicacions nacionals i in-
ternacionals sobre els joves, el mercat de treball i la formació 
professional. Fundador i director de la Fundació Cirem de 1989 
a 2013. Col·labora regularment com expert amb el CEDEFOP, 
l’Agència Europea per a la Formació Professional, i diverses 
universitats i organismes governamentals en diversos països 
europeus, d’Amèrica Llatina i d’Àfrica, la UNESCO, el BID, el 
PNUD.

Ha estat president de l’Associació Catalana de Sociologia de 
l’Institut d’Estudis Catalans (2004-2009), membre del Centre 
d’Estudis d’Opinió (CEO) de Catalunya i director de la Revista 
de Formació Professional “Herramientas”.

En els darrers anys ha publicat: “La Formació Professional a 
Espanya. Cap a la societat del coneixement” (2008, Obra So-
cial Fundació la Caixa); “¿Qué deberían saber los padres y los 
jóvenes sobre la Formación Profesional?”, en el llibre col·lectiu 
¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Manual práctico 
para padres, coordinat per Vicente Hernández Franco (2016, 
Fundació Bertelsmann); conjuntament amb Salvador Giner ha 
dirigit la publicació “Raó de Catalunya. La societat catalana en 
el segle XXI (2016, IEC-Enciclopèdia Catalana).

Sobre el llibre:

El futur dels joves s’aborda, sovint, de forma superficial, amb 
una visió pessimista que no els ajuda a superar les dificultats 
que suposa la inserció al mercat de treball.

Amb rigor i claredat, l’autor explica, de forma senzilla, les dife-
rents opcions que es trobaran els joves, des que deixen l’esco-
la o la universitat fins que consoliden el seu futur professional i, 
alhora, dona consells pràctics sobre com aprofitar les diferents 
oportunitats, amb una visió positiva de l’esdevenidor, tot insis-
tint que el futur no està escrit i que dependrà de l’esforç dels 
joves i de tots per construir-lo.

Llibre dirigit als i les joves, a les seves famílies i als tutors/res 
per orientar-los en els primers passos de la travessia cap el 
seu futur professional.

S’hi tracten una gran varietat de temes: Com seran les profes-
sions del futur? Els efectes de la robotització. Les professions 
emergents. El teletreball. La precarietat de l’ocupació. La tria 
a finals de l’ESO, el Batxillerat i la Universitat. Cal fer un màs-
ter? Estudiar i treballar a l’estranger. Emprendre? Com buscar 
feina?


