
Píndoles formatives
de tècniques de Recerca de Feina
No es pretén donar una guia inequívoca
sinó uns consells i recomanacions a seguir on cada persona faci 
servir el que cregui més adient. Aspectes a tenir present: 

1. L’autoconeixement: 

Pel que fa a l’autoconeixement és impor-
tant partir de dues premises què volem i 
què poder fem, és a dir, quins són els 
meus interessos personals i motivacions 
i de quines competències tant de base, 
especi�ques (tècnic-professionals), 
transversals i de valor afegit parteixo. 

2. Conèixer el mercat laboral actual 

Tenir coneixements de quines són les ocu-
pacions amb més demanda i com evolucio-
na el mercat de treball és fonamental per 
poder decidir l’objectiu professional. Tenir 
present, que estem en una època on la con-
tractació temporal està a l’ordre del dia i  
que és essencial l’aprenentatge constant i l’adaptació als canvis. 
Conèixer els canals de recerca de feina i tenir clar la nostra marca 
personal.
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3. El currículum      

• Trobem moltes tipologies de currículum 
(cronològic, funcional, per competències...) 
però el més important és adaptar el currícu-
lum a cada una de les ofertes de feina o em-
preses a les quals es vol optar o a cada un 
dels nostres objectius professionals, ja que 
segons l’oferta és més important destacar 
uns aspectes o altres.  

• Podem observar diferents models i planti-
lles de currículums però recomanem que et 
quedis amb la pròpia versió i fer-lo d’acord 
amb el que volem destacar. 

     
• Hem de tenir present, que l’objectiu del 
currículum és propiciar que ens truquin per 
una entrevista de treball. Per tant un cop fet, 
hauríem de ser autocrítics i veure si aquell 
currículum transmet el que nosaltres volem i 
si és prou atractiu i diferenciador, ja que és 
el primer contacte amb l’empresa. 

• Vigilar amb el disseny, l’ortogra�a i ha de 
tenir un o dos fulls com a màxim.
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3. El currículum      

• Dades personals--- Nom i cognom/ telèfon i e-mail de contacte 
(si utilitzem i que sigui professional). Aquestes dades són impres-
cindibles, no obstant també es poden afegir altres dades. 

• Objectiu i/o per�l professional.

• Formació: Diferenciar la formació reglada dels cursos o altres 
formacions complementàries. 
En els cursos es recomana posar: any de �nalització—títol del 
curs—hores i centre on s’ha impartit.

• Idiomes i coneixements d’informàtica especi�car el nivell.

• Experiència:

• Competències transversals. Si volem, donar valor afegit al 
nostre currículum, seria interessant nomenar-les, es pot fer un 
apartat diferent o incloure-les dins de cada experiència professio-
nal destacant aquelles més concises. 

• Dades d’interès - afegir tot allò que pensem que ens pot bene�-
ciar i que no es podia re�ectir en cap dels apartats anteriors (dis-
ponibilitat laboral, permisos de conduir, carnets professionals...).  

 Estructura

- Professió/ocupació 
- Nom de l’empresa 
 

- Temporalitat 
- Tasques desenvolupades

L’ordre es pot modi�car, és a dir, el primer apartat podria ser l’experiència laboral en 
comptes de la formació. Un cop l’acabis de fer analitza’l i vigila que la informació que 
consti sigui la que vols dir. 
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3. El currículum      

A continuació et deixem unes preguntes: 

 Anàlisi de currículum

- Hi ha impressió de claredat i ordre?
- Els paràgrafs estan ben separats? 
- L’ortogra�a és correcta?
- Les dates s’expressen de la mateixa forma a tot el currículum?
- S’ha exclòs tota la informació que pot ser interpretada negativament?
- S’han destacat qualitats personals/competències?

Un cop realitzat l’anàlisi recomanen tenir una agenda de recerca de feina
per anar anotant i fer seguiment dels llocs on enviem el currículum. 

4. Entrevista de Treball 

Passat el primer �ltre del currículum, et truquen i et citen per una 
entrevista de feina, anem a veure quins aspectes hem de tenir 
present: 

• L’entrevista és un procés de selecció en el qual es determina l’adequa-
ció d’un candidat/a per aquella oferta de treball en concret. 
• No només es valora el currículum, sinó també les qualitats de la persona 
(maduresa emocional, motivació, adaptabilitat, comunicació, empatia, 
assertivitat...).
• És el principal moment per explicar coses que en el currículum no 
queden clares i demostrar la nostra vàlua i les teves raons per dir que ets 
el candidat adient pel lloc de treball. 
• Existeixen diferents tipus d’entrevistes, dirigida, semi-dirigida i no dirigi-
da, entrevista individual o en grup, entrevista per competències...
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4. Entrevista de Treball 
Abans:

Lectura completada!

 Estructura

- Preparar el teu discurs (una breu presentació). 

- Revisa el currículum.

- Revisa l’oferta de feina.

- Coneix l’empresa (a través de la pàgina web    
  o informació que ens hagin facilitat).

- Prepara possibles preguntes.
 
- Tenir cura de la imatge. 

Durant:

- Anar amb compte amb la comunicació
  verbal i no verbal. 

- Controlar els nervis.

- Preguntar si tenim dubtes (mostrar interès   
  per la vacant). 

- Explicar les competències. 

Després:

- Analitzar, aprendre i valorar. 


