
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARBRE DE PRESA DE DECISIONS 

  

Encaixo 
100% en el 

perfil del 
meu objectiu 
professional? 

Si, però no 
aconsegueixo 

feina 

 

Revisar les 
meves estratègies 

de recerca de 
feina 

 

CV i carta de 
presentació 

Millorar les eines de 
màrketing personal 

Canals de 
recerca de feina 

Trobo poques 
ofertes 

Entrevista i 
proves de 
selecció 

Revisar el meu 
coneixement del 
mercat de treball  

 

No.  En 
quin 

aspecte no 
encaixo? 

 

 

Formació 
complementària 

 

Vull ampliar la meva formació 

No vull ampliar la meva formació 

Formació reglada 

Estic disposat a fer uns estudis 
oficials 

No estic disposat a fer-ne uns 
estudis oficials 

Canviar l'objectiu 
professional (a curt, mig 

o llarg termini) 

Competències clau 
Vull desenvolupar les meves 

competències clau 

No vull desenvolupar les meves 
competències clau  

Experiència 
professional 

Necessito enriquir la meva 
experiència Motivacions 

envers el treball 

A partir de: 

Els meus 

estudis 

Els meus 

interessos 

Experiències 

anteriors El meu sector o 

àmbit professional 

Altres perfils 

professionals 

Altra categoria 

laboral 

(pràctiques...) 

ANÀLISI DE LA PERSONA: Autoconeixement 



 

 

Cofinançat per: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-
coneixement 

•Documents: Càpsula de coneixement "Balanç professional I: Autoconeixement", "Exercici d'identificació de competències i motivacions envers el treball". 

•Aplicatius multimèdia: "Interessos professionals", "Competències .clau" i "Currículum ocult". 

•Altres continguts: Bibliografía i webgrafia apartat "Persona" del web. 

•Activitats: Bloc "Gestió del canvi professional" i "Desenvolupament de competències". 

Conexement 
del mercat 
de treball 

•Documents:  "Informes sectorials", "Càpsula de Balanç Professional II: Mercat de treball". 

•Altres continguts: "Cercador per nivell d'estudis",  "Fitxes de les ocupacions", vídeos de sector, d'ocupacions i de testimonis, bibliografía i webgrafia apartat "Mercat 
de treball" del web. 

•Activitats: Bloc "Diàlegs amb el mercat de treball". 

 

Buscar una 
formació 

•Documents: Càpsules de coneixement  "Formació Professional", "Accès a la universitat", "Sistema de Qualificació Professional". 

•Altres continguts: Bibliografía i webgrafia apartat "Persona / Formació" del web. 

•Activitats: Bloc "Desenvolupament de competències". 

 

Eines de 
recerca de 

feina 

•Documents: Càpsula de coneixement "El Currículum Vitae", recomanacions i models de CV i cartes de presentació  

•Altres continguts: Bibliografía i webgrafia apartat "Eines/ CV i carta" del web. 

•Activitats: Bloc "Estratègies per a trobar feina" 

 

Canals de 
recerca de 

feina 

•Documents: "Recursos per a la recerca de feina al sector...". 

•Altres continguts: Bibliografía i webgrafia apartat "Eines / Canals de recerca de feina" de la web. 

•Activitats: Bloc "Estratègies per trobar feina". 

 

L'entrevista i 
les proves de 

selecció 

•Documents: Càpsules de coneixement "L'entrevista de feina" i "22 preguntes per l'entrevista de feina" 

•Aplicatiu multimèdia: "L'entrevista de feina" 

•Activitats: Bloc "Estratègies per trobar feina"  

FASES DEL PROCÉS D’ORIENTACIÓ                                   RECURSOS DE BARCELONA ACTIVA-CAPITAL HUMÀ          


