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EINES PER LA RECERCA
DE FEINA

De què parlarem?



CURRÍCULUM PER
COMPETÈNCIES

Abans de començar,
Identifica què et
caracteritza.

Trajectòria vital

Trajectòria laboral

Trajectòria formativa



C O M P E T È N C I E S
T È C N I Q U E S

Coneixements, destreses,
tècniques específiques de

l’ocupació.

C O M P E T È N C I E S
D E  B A S E

D’accés al mercat de treball
Instrumentals bàsiques
Instrumentals específiques

Requisits bàsics per poder
buscar, obtenir i mantenir una
feina.

C O M P E T È N C I E S
T R A N S V E R S A L S

D’identificació
De relació 
D’afrontament

Capacitats i habilitats
necessàries per donar resposta
a situacions laborals diverses.

La definició Qué són les competències?



PAS 1
Identificació de les

pròpies competències
tècniques, de base i/o

transversals.

PAS 2
Identificació de les

competències que es
requereixen per una
ocupació concreta.

PAS 3
Identificació de les
competències més

valorades pel mercat
de treball.

Les fases
Passa a l'acció...



Exercici 
d'introspecció 

Diccionari de 
competències

Qüestionaris o 
tests de competències

PAS 1: Quines competències tinc?

Diccionari de
competències
de Barcelona

Activa

Diccionari de
l'ECAS

Test de
competències
de Barcelona

Activa

Eina del SOC -
CLOE

Identificar situacions d’èxit a
les teves feines anteriors. 

Què vas fer i com ho vas fer?

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
http://mapalaboral.org/files/pdf/diccionari-de-competencies.pdf
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/persona/competencies_clau/index.jsp
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp


Fitxes competencials per ocupacions

Barcelona Activa
Fitxes informatives SOC

PAS 2: Quines competències requereix la meva opcupació?

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/CercaOcupacional.do
http://wwwc.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_feines.html


exemple

Identificar les competències més valorades al mercat de treball.

Cercar informació sobre empreses del sector.

Estar actualitzat/da sobre el mercat de treball actual.

PAS 3: Quines competències valora el mercat de treball?

https://www.youtube.com/watch?v=km3kEJKJdI0


Destaca punts forts,
habilitats, resultats i/o

assoliments.

Descripció tècnica i
qualitativa de la nostra

candidatura.
Compensa experiència

i formació. 
Facilita la preparació
d'una entrevista de

feina. 

Els avantatges
Del currículum 1.0 al currículum 2.0



DADES DE CONTACTE

Nom i cognoms
Telèfon
Població
Adreça de correu electrònic

ALTRES DADES D'INTERÈS

Carnet de conduir, carnets professionals,
disponibilitat horària...

FORMACIÓ

Especificar formacions i tenir en compte
els mòduls associats a cada formació. 
TIC, idiomes i formació complementària

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Identifica competències clau.
Indica lloc de treball i funcions. 

El contingut
Assegura't que contingui totes les dades importants



Brevetat Claredat Precisió

Elements imprescindibles

Veracitat

Les pautes
Claus per qualsevol tipus de currículum



FuncionalCronològic

Els tipus
Quin et convé més?



Plantilles en català

variades i senzilles

originals

Infografies

https://cvonline.me/ca/curriculum-vitae-plantilla
https://www.modelos-de-curriculum.com/
https://www.getafreecv.com/
https://www.canva.com/


Identifica les competències que
requereix la teva ocupació.

Identifica les competències més
valorades pel mercat laboral.

I ara, et toca a tu!

Identifica les teves pròpies
competències.



LA CARTA DE
PRESENTACIÓ

Transmet il·lusió i interès
per treballar!

Quins són els teus punts forts?

Quin interès tens per l'empresa 
o el lloc de treball?

Què et diferencia d'altres
candidatures?

Provoca curiositat per poder
passar a una entrevista.



AutocandidaturaResposta a una oferta
laboral

Els tipus
Quina és la finalitat de la carta?

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/documents_utils/Models-de-cartes-de-presentacio-autocandidatura.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/documents_utils/Models-de-cartes-de-presentacio-resposta-a-un-anunci.pdf


Els objectius
Què has d'aconseguir amb la carta?

Transmetre el motiu pel qual l'escrius...
Ressaltar els aspectes més rellevants del teu
currículum.

Demostrar interès per l'empresa i el lloc de
treball que ofereix.

I, sobretot...



Adaptada al lloc Breu Escrita en positiu

Sense faltes 
d'ortografia

Sense precs ni
exigències

Incloure informació de
l'empresa

Les pautes bàsiques
Com ha de ser una carta de presentació?



Destinataria/ària
Salutació
Introducció
Cos
Tancament
Comiat
Signatura i dades de contacte

L'estructura
Quines parts ha de tenir?



"L'atzar només afavoreix els
esperits preparats"

Louis Pasteur

Servei Municipal d'Ocupació
Ajuntament de Girona

Actua i suma!

Hi col·laboren:


