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El món dels millennials, 

qui s'adapta a qui?
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T’adaptes i t’acceptem

Ens adaptem mútuament
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Algunes dades
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Nens de la postguerra 

(1930-1948)

Baby boom (1949-1968)

Centenials/Generació X 

(1969-1980)

Més de 70 anys.

Van créixer després de la Guerra Civil espanyola o Segona Guerra 

Mundial. La generació menys nombrosa.

Altes taxes mortalitat infantil i condicions de vida molt difícils i dures. Gran 

austeritat, persones molt treballadores, cultura de l'esforç i sacrifici

Generació més nombrosa. Actualment a Espanya hi ha més de 12 milions de 

baby boomers.

Primers en viure en pau i període de bonança després de la postguerra.

A Espanya va arribar amb un retard de mig segle, a partir dels anys cinquanta.

Van viure l'èxode del camp a la ciutat. Van començar a gaudir de vacances a la 

costa o es van comprar el seu primer cotxe.

Experimentadors, individualistes, ajudant a causes socials, primeres 

revolucions a la moda, com els texans. A l’actualitat regnen majoritàriament 

en la vida política, cultural y acadèmica, són qui porta els últims 30 o 40 

anys treballant.

Fills dels baby boomers. També la generació de l'EGB.

Espanya també amb retard respecte a la resta del món occidental.

Es va iniciar amb la progressiva obertura política del país.

Van viure l'esplendor del consumisme i l'obsessió pel triomf a qualsevol 

preu.

Primers a familiaritzar-se amb els ordinadors com a eina de treball.

Grans impulsors de la tecnologia de finals del segle XX con el 'boom' dels 

aparells  electrònics, però el seu oci es basa en las persones properes i 

l'aire lliure. 
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Millennials/Generació Y / “ninis” (1981-1993-96)

Entre 20 i 35 anys. Segurament la generació més coneguda i criticada.

Espanya una població de poc més de 7 milions.

Primera generació que pot considerar-se global.

Van conèixer el VHS i els primers mòbils de “concha” amb tapa, el col·legi 

amb notes per a casa i a l'institut ja amb 'smartphones'.

S'adapten fàcilment als canvis i usen amb agilitat tot tipus d'aparells 

electrònics abans d'arribar al WhatsApp i les xarxes socials, tot en menys 

de 20 anys.

Abans llegien el diari i ara llegeixen Twitter.

Encara que una mica frustrats, són crítics, més sociables, multitasca, 

importància als estudis i al professional, a la seva autonomia, llibertat i 

pròpia opinió.

Menor importància que els seus pares a algunes facetes com la religió i els 

estàndards socials, però continuant amb els valors inculcats.

També són aquests joves els que van impulsar la vida sana, l'alimentació 

saludable o l'ecologisme.

Accés al mercat laboral, marcat per la crisi econòmica, que ha suposat un 

inici 'lent' en les seves carreres professionals.

Els Millenials, més disposats a ser infermers que la generació anterior, es 

segueix atorgant un caràcter femení de la professió.
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Generació Z (1994-2010)

Han agafat el relleu als millennials.

Tenen com a molt 23 anys i superen en nombre als seus predecessors.

A Espanya hi ha 7.800.000.

Més emprenedors que els millennials.

Aprenen ràpid i de forma autodidacta, més irreverents.

Si la situació dels millennials no era molt prometedora en la seva incursió en 

el mercat laboral, la generació Z pateix taxes d'atur encara més elevades, que 

superen el 25% i segurament per això també, són la generació més 

emprenedora.
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Generació T (2010-2025?) 

Són els nens de l'actualitat i són un repte per a l'educació.

Són nadius digitals 100% i els seus professors encara no els saben 

ensenyar amb aquesta transformació pedagògica.

Constant interacció amb els mitjans digitals tàctils - Generació T.

Van néixer amb la tecnologia digital desenvolupada, pel que no tenen un 

referent analògic per a les seves activitats diàries.

Esforç en la seva adaptació quan tenen la necessitat de fer tasques sense 

l'ajuda d'Internet, ja que donen per feta la connexió a la xarxa, no es poden ni 

imaginar la seva no existència.
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Generacions cada vegada més globals.

Més tecnològiques, relacionades, interracials i internacionals, 

el seu espai és EL MÓN. Ciutadans del MÓN.

Aquí està el futur. Generacions digitals emprenedores i inconformistes.

Capaces de transformar el món a la mateixa velocitat en què es transformen 

les nostres societats.

La immediatesa, característica innata, que pot ser alhora una de les seves debilitats.

Menor capacitat de conservar l'atenció en tot allò que no atorgui resultats immediats.

Llacunes en expressió oral i escrita.

Inconformistes. Ja no es conformen amb una casa, una bona 

feina i formar una família. Volen transformar el món.

Més emprenedors. De fet, l'edat mitjana per muntar una 

empresa s'ha reduït dels 35 als 24 anys 

en aquesta generació.

On som?
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El Benestar a la feina ja no és un luxe, és 

una necessitat ('must').

Un terç de professionals d'entre 22 i 35 anys aprofita l'hora del dinar

per fer exercici i desconnectar de la feina.

La subscripció subvencionada al gimnàs, entre els beneficis corporatius més ben 

valorats pels treballadors més joves.

Els millennials esperen de les seves empreses que impulsin iniciatives que millorin el 

seu benestar, com que els ofereixin una assegurança mèdica, snacks saludables o

organitzin activitats de wellness.

Els professionals, especialment els més joves, són cada vegada més exigents i         

demanen autonomia i flexibilitat per organitzar la seva jornada laboral 

equilibrant-la amb la seva vida personal.

A més, esperen de les empreses que col·laborin 

proactivament en aquesta conciliació.

Què els interessa?



AMARNA MILLER: Del porno a 

l’activisme pels drets de les 

treballadores sexuals

Font: Diari ARA

Referents millennials i gènere

Els models femenins en què s’emmirallen les joves generacions són dones empoderades.

LUNA MIGUEL: Una nova veu per 

a les escriptores i poetes silenciades

MEGAN RAPINOE: La icona 

que vol utilitzar el futbol per 

canviar el món

LIZZO: Música negra sobre 

cossos lliures de complexos
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ROSALIA, …….

(1993)



Horizonte 2020 - Estudio publicado por ManpowerGroup(2016) 

Algunas ideas aportadas por  Mara Swan, 

vicepresidenta ejecutiva de Estrategia Global y Talento de ManpowerGroup:

Es necesario reinventar las estrategia de talento en las empresas

Progresar no siempre es sinónimo de ascender

Los Milennials viven en un mundo vertiginoso y aspiran a una carrera 

profesional variada que progrese más rápidamente

Hay que invertir en formar, en crear nuevas maneras de aprender en el 

lugar de trabajo y de moverse dentro de la organización

La lealtad es una vía de doble sentido
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Horizonte 2020 - Estudio publicado por ManpowerGroup(2016) 
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Horizonte 2020 - Estudio publicado por ManpowerGroup(2016) 
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Horizonte 2020 - Estudio publicado por ManpowerGroup(2016) 
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Horizonte 2020 - Estudio publicado por ManpowerGroup(2016) 



Doris Grinspun: "Un país con buenas enfermeras será más feliz"
Actualment és directora general de la Asociación Profesional 

de Enfermeras de Ontario (Canadá).
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Nombre d’Infermeres practicants

per a cada 1000 persones (2015)
Transformació és diferent a digitalització i digital no és 

només sinònim de tecnològic. Per tant, les persones 

som les que també hem de transformar-nos perquè 

l'organització es transformi.

Empoderament de la professió i de les persones 

que exerceixen la infermeria

No és passar de ser A a ser B com a persona i 

professional, sinó que es tracta d'aprendre a aprendre 

a evolucionar constantment per adaptar-nos amb 

rapidesa als canvis i imprevistos que van sorgint.
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Expectatives, Infermeria Millennial

Condicions laborals precàries.

Suplències sense fi.

Ràtios infermeria / usuari, càrregues

de treball desproporcionades.

Retribució no competitiva.

Distribució horària poc facilitadora.

Ajust adequació formació i experiència / lloc ofert

Qualitat del treball (suplències sense fi,temporalitat)

Intrusió professional, llocs ocupats per 

professionals no prou qualificats.

Inestabilitat laboral, en pràctiques eternitzades.

Escasses o nul·les opcions de desenvolupament 

professional.

Repercussió en la salut, física i emocional.

Assumir decisions per sobre de la

responsabilitat inherent a la funció.

Orientació a les noves necessitats

en salut, criticitat, canvi

generacional en la professió.

Principal objectiu crear projectes innovadors, 

aportar idees innovadores i sobretot emprendre 

en cures.

Ocupar llocs que els agradin, els apassionin.

Gran interès en la seva formació: DUI (Diplomat 

Universitari en Infermeria) o Graduats, 

o Diplograu. Amb formació post-Graduat, 

acumulant postgraus i màsters, i cada vegada

més pensant en Investigar i millorar.

Flexibilitat per combinar treball i formació, per 

aprendre i posicionar-se millor en el seu àmbit.

Ser partícips i sentir-se persones incloses en

els projectes.

Amb opcions a treball tecnificat, fins i tot virtual.

Fer-se lloc en un món exigent.

Què troben?
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OBRIM el DEBAT,

El mon dels millennials,

qui s’adapta a qui?

Ens adaptem mútuament
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Moltes gràcies 
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