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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Després de molts números amb vosaltres, 
hem decidit actualitzar i recopilar informació 
sobre el currículum vitae. Va ser en el 
butlletí número 4 (a l’abril de 2008) que vam 
aprofundir en aquest tema, ja fa quatre 
anys! i en aquest temps les coses han anat 
evolucionant a tots els nivells, pel que hem 
considerat necessari fer un nou butlletí 
sobre aquest element tan important per 
aquells qui busqueu feina o bé orienteu a 
gent que en busca. 

Tradicionalment, el currículum ha estat la 
millor targeta de presentació per a la recerca 
de feina i per tant és la primera imatge que 
té l’empresa de nosaltres...  

Objectius del cv:  

− Aconseguir una entrevista, 

− Donar a conèixer la nostra formació i 
demostrar la nostra professionalitat,  

− Captar l’atenció i l’interès del seleccionador. 

 Punts importants a tenir en compte: 

− Fer una presentació clara, separant les 
diferents parts mitjançant títols, utilitzar 
paràgrafs curts i deixar marges amplis. 

− Ser concís, breu i clar (l’extensió ha de ser 
d’aproximadament 1 o 2 pàgines MÀXIM). 

− Destacar el número de telèfon i l’adreça de 
correu on ens poden localitzar. 

− Mecanografiar-lo a ordinador (excepte si el 
demanen escrit a mà). 

− Fer servir paper de bona qualitat (evitar 
fotocòpies de fotocòpies). 

− Llenguatge clar i directe, evitant un 
llenguatge redundant i explicatiu. 

− Evitar faltes d’ortografia i de gramàtica. 

− Ser positiu. Eliminar paraules amb 
connotació negativa (preocupació, atur, 
acomiadament... ) 

− Adjuntar fotografia recent i de  qualitat. 

− Posar la data actual, del dia que es fa el 
currículum i anar-lo actualitzant. 

− Acompanyar-lo de carta de presentació. 

 Evitar posar: 

− L’estat civil si no es demana. 

− Els 15 o 30 seminaris als quals has 
assistit. Només aquells més significatius. 

− Les aficions si no tenen relació amb el lloc 
de treball. 

− L'expedient acadèmic si no el demanen. 

− Referències de terceres persones si no 
les demanen explícitament. 

− Correccions o retocs a mà. 

− Redactat de forma autobiogràfica. 

− Dades falses. 

− Comentaris d’aquelles coses que poden 
perjudicar-nos, les referències íntimes i la 
problemàtica personal.   

− Espais temporals buits. 

− Fotocòpies de documentació 
acreditatives, es poden presentar en el 
moment de l’entrevista. 

Estructura: 

− Dades personals. 

− Dades acadèmiques (formació oficial; 
formació complementària; coneixement 
d’idiomes; coneixement d’informàtica). 

− Experiència professional. 

− Beques, publicacions... 

− Altres dades d’interès. 

Formats: 

Cronològic: Model tradicional, on les dades 
estan ordenades cronològicament i dóna un 
esquema ordenat ideal per al seleccionador 
a l’hora de fer l’entrevista. 

Cronològic invers: Model que permet 
destacar l’experiència laboral i la formació 
recent. Molt recomanable si aspirem a un 
treball amb certa relació amb l’anterior. 

Funcional: Distribueix la informació per 
temes i proporciona un coneixement ràpid 
de la formació i experiència de la persona 
en un àmbit determinat, no segueix per tant 
un recorregut cronològic. Pel que fa a 
l’experiència professional s’ha de fer constar 
la que tenim en l’àmbit al qual es dedica 
l’empresa on enviem el currículum, sense 
altres dades d’interès. 

Europeu: És el model recomanat per la 
Comissió Europea per tal d’unificar el model 
de cv utilitzat en l’àmbit de la Unió Europea. 
Tipus de cv pensat per persones que tinguin 
més de 2 anys d’experiència professional i 
hagin adquirit capacitats i aptituds 
competencials. 

Videocurrículum: enregistrament en vídeo 
de la presentació en 2 o 3 minuts que un 
mateix fa explicant les competències i 
habilitats per fer una feina a la que vol 
accedir. 

Els candidats mostren les seves 
competències i habilitats (verbals i no 
verbals) en una mena de primera entrevista. 
L’estructura ha de ser coherent amb 
l’experiència i formació i fent referència 
només a les ocupacions sol�licitades. Cal 
tenir en compte que l’originalitat en fer el 
videocurrículum pot afavorir la recerca de 
determinades ocupacions on es requereixi 
un perfil creatiu.  

Avantatges: Demostra si la persona és 
activa i dinàmica, amb capacitat per 
administrar el temps (resumir en pocs 
minuts la vida laboral); ofereix una primera 
impressió del candidat/a i si aquest/a no 
s’adapta al perfil estalvia concertar una 
entrevista de treball i també diners, tant a 
l’empresa com a la persona que cerca feina. 
També, permet avaluar les qualitats verbals 
del candidat, el domini d’idiomes, 
d’informàtica o la presència física. Es tracta 
d’un sistema econòmic i ràpid per a 
l’empresa. 

Les millors recomanacions per fer-lo són: 

− Explicar qui s’és breument i interessant. 

− Parlar amb claredat, a un ritme adequat, 
bona presència,  gest iculac ions 
moderades... 

− Detallar exemples d’èxits laborals. 

− Explicar per què es busca feina i què 
s’espera trobar. 

− Les còpies han de portar nom i contacte. 

− És recomanable acompanyar-lo d’un cv 
tradicional. 

− Ser breu. 

Cada vegada més empreses de determinats 
àmbits (noves tecnologies, publicitat...) 
decideixen demanar enllaços web dels 
candidats: blogs personals, comptes Twiter, 
perfils LinkedIn... Les xarxes socials, doncs, 
tenen més presència en la recerca de feina. 
De la mateixa manera que un candidat 
extreu informació del web d’una empresa 
per saber les possibles responsabilitats, 
conèixer l’entorn de treball, les condicions... 
i reduir la incertesa davant de l’entrevista, 
l’empresa utilitza Internet per aconseguir la 
màxima informació del candidat sobre altres 
aspectes a banda de l’experiència, formació 
o habilitats concretes. Per això és molt 
important tenir present quina és la imatge 
que oferim a través de la xarxa. L’empresa 
vol conèixer aspectes de personalitat, 
capacitats per treballar en situacions 
determinades, la predisposició al treball en 
equip... i és a través d’aquest mitjà com pot 
extreure molta informació, alguna d’aquesta  
llegint  entre línies, a través de la imatge● 

CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE  
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Les persones que es dediquen a impartir formació són 
“experts que formen” o formadors professionals. Per tant, 
podem dir que els experts són professionals que treballen 
dins la seva professió (exemple: gestor, tècnic en riscs labo-
rals, comptable, informàtic, advocat, etc.) i després comple-
ten la seva jornada laboral impartint classes relacionades 
amb la seva experiència. No obstant això, hi ha formadors/es 
que dediquen la seva jornada laboral quasi exclusivament a 
impartir classes. Majoritàriament, predomina el percentatge 
de formadors/es sense contracte fix que es dedica a impartir 
formació contínua o ocupacional i forma-
dors/es puntuals fora de la seva jornada 
laboral habitual. Per aquest motiu hi ha 
una alta inestabilitat estructural i de les 
relacions contractuals i els formadors/es 
alternen la seva activitat laboral amb al-
tres feines o imparteixen formació a 
d’altres centres.  

Els centres de formació, acadèmies o 
centres d’estudis són els  principals de-
mandants de formadors/es. Aquests cen-
tres són generadors de la formació i reben  
ofertes formatives de les empreses i de-
mandes de les persones treballadores que ho sol�liciten. 

Els centres poden impartir formació ocupacional, contínua, 
privada o e-learning. L’objectiu de la modalitat ocupacional 
és proporcionar qualificació professional a persones que es 
volen incorporar o reincorporar al món laboral. La formació 
contínua va dirigida a persones que ja estan treballant, però 
pretenen actualitzar-se o especialitzar-se professionalment. 

La formació privada acostuma a ser més específica o tècni-
ca. 

D’altra banda, la formació es pot impartir de forma presenci-
al, semipresencial o mixta, a distància o e-learning. En funció 
de la modalitat d’impartició el formador ha de disposar dels 
coneixements necessaris per tutoritzar-la o impartir-la. 

Per impartir la formació el formador/a ha de disposar una 
titulació vàlida en l’àrea que domina (dret, comptabilitat, fis-
calitat, PRL, RRHH, etc.) i una formació bàsica sobre meto-

dologia, didàctica i avaluació de 
la formació. Per la modalitat on-
line , a més a més, una formació 
específica sobre teleformació. 

Els cursos de “formador de for-
madors” o “formador ocupacio-
nal”, els acostumen a impartir els 
centres de formació. Per exemple 
Euroinnova Formación: http://
www.euroinnova.es/ 

A banda de la formació, són ne-
cessàries algunes de les se-
güents capacitats: ser adaptable 

a noves situacions, tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, d’aplicar 
els coneixements, les habilitats interpersonals, saber com-
prendre el punt de vista de l’altre, saber comunicar, tenir  
creativitat, generar noves idees, gestionar la informació, tenir 
habilitat per treballar en equip, saber localitzar recursos, pla-
nificar, gestionar el temps, resoldre problemes, etc.● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions:  

FORMADOR/A 
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COM ENSENYAR ALS QUI NO HO 
VOLEN? 

 
El proper 12 d’abril de 2012 de 18 
a 19:30h es realitzarà una confe-
rència gratuïta del psicopedagog 
Juan Vaello a l’Aula Magna del 
Campus Catalunya de la URV de 
Tarragona. 
 
En aquesta segona edició de confe-
rències es pretén aprofundir  sobre 
la relació que s’estableix entre pro-
fessors i alumnes. L’aula és molt més 
que l’espai on es donen les classes, és 

un espai de convivència entre persones 
que estableixen vincles intel�lectuals i 
afectius fruit de les moltes hores que 
passen junts. Quan apareixen els con-
flictes i la desmotivació dels alumnes, 
cal buscar estratègies que resolguin 
aquests conflictes i prevenir altres fu-
turs. El psicopedagog Juan Vaello expli-

carà com aconseguir aquest clima òptim 
a l’aula i quins recursos i estratègies es 
poden utilitzar per donar classe als que 
no volen. 
Per tal de formalitzar la inscripció heu 
d’omplir el formulari de la següent pàgi-
na: http://esdeveniments.peretarres.org/
index.aspx?id=EXT_20120314101550● 
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Posa’t les Piles és un programa 

d’orientació formativa i laboral de 

l’Ajuntament de Constantí, adreçat a 

joves de 16 a 30 anys del municipi de 

Constantí, preferentment aquells que 

es troben en situació de risc social.   

Aquest recurs pretén dissenyar un pla 

individual d’orientació per a cada 

persona usuària. D’altra banda, si es 

considera necessari pels col�lectius 

demandants es desenvolupen activitats 

grupals adequades a cada grup (per 

exemple, actualment es realitza al Punt 

Òmnia de noves tecnologies, un curs 

bàsic d'informàtica  enfocat a la recerca 

de feina i a la redacció de documents 

per assolir-ho, adreçat a usuaris que no 

dominen la informàtica). 

Tècnics responsables: 

Pilar Vernet (educadora social) i Ignasi 

Manzanares (tècnic de joventut). 

Horari del “Posa’t les Piles”:  

Dimecres i divendres de 10.00 a 14.00  

amb cita prèvia 

A més a més, a Constantí hi ha el Punt 

d’informació Juvenil (PIJ) que dóna 

servei d’informació i suport als joves 

quant a: 

− Informació sobre temes d’interès 

juvenil. 

− Assessorament per a particulars i 

assoc iac ions per  a l  desen-

volupament de projectes. 

− Intermediació entre els joves, les 

organitzacions adreçades als joves i 

l'Administració. 

− Recull de les demandes juvenils, 

aprofitant els canals existents a 

administracions i entitats. 

Horari del Punt d’Informació Juvenil:  

Dilluns i dimarts de 10 a 14h; dijous 

d'11 a 14h; dilluns de 17 a 19h i 

divendres de 17 a 18'30h.  

Adreça:  

C/ Sant Pere, 49, baixos. Constantí, 

43120 

Tel:   977 52 40 36 

         977 52 34 30 

Fax:  977 52 42 29 

Adreça electrònica: 

imanzanares@constanti.cat 

pvernet@constantí.cat  

serveissocials@constati.cat● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES D’HABITATGE, SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  sal@tarragones.org (treball i formació laboral)               
www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS: “POSA’T LES PILES” 

(AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ)  
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