
 

 

 
CONSELLS ÚTILS PER ESCOLLIR EL TEU MODEL DE CURRÍCU LUM 

 

CRONOLÒGIC 

 
Aquest model està indicat quan: 
 

•••• La teva trajectòria laboral sigui extensa i estable, amb ocupacions 
similars a la que busques. 
 

•••• La teva experiència laboral no mostri interrupcions o no hi ha 
períodes d’atur extensos (més de 6 mesos). 
 

•••• Has treballat molt temps en una mateixa empresa i vols destacar la 
teva progressió professional, assumint llocs i responsabilitats cada 
vegada més importants. 

 
•••• Has treballat sempre en un mateix sector o camp professional i 

cerques una nova ocupació en altra empresa però del mateix àmbit. 
 

CRONOLÒGIC 
INVERS 

 
Aquest model està indicat quan : 
 

•••• Vulguis destacar, en primer lloc, les últimes ocupacions perquè 
estan més relacionades amb el teu objectiu professional. 
 

•••• En qualsevol dels casos definits per al currículum cronològic. 
 

 

TEMÀTIC O 
FUNCIONAL  

 
Aquest model està indicat quan : 
 

•••• Vulguis canviar d’ocupació o reorientar la seva trajectòria 
professional, ressaltant en primer lloc els treballs realitzats en 
aquella àrea o sector que més t’interessi. 
 

••••  La teva trajectòria laboral es caracteritza per molts treballs en 
períodes curts de temps i et preocupa que et cataloguin com una 
persona “inestable” o amb falta de compromís amb les empreses. 

 
•••• També resulta útil per a no mostrar o minimitzar els períodes 

d’inactivitat laboral. O també quan et reincorporis al mercat laboral 
després d’una llarga pausa. 

 
 

MODEL PER 
COMPETÈNCIES 

 
 
Aquest model està indicat quan : 
 

•••• Vulguis canviar d’àmbit professional o sector i consideres que les 
competències i habilitats desenvolupades en treballs anteriors es 
poden aplicar al sector del teu objectiu professional. 
 

•••• Vulguis promocionar-te professionalment dintre del teu àmbit 
laboral. 
 

•••• En aquest cas, es detallen les competències específiques, 
desenvolupades en llocs de treball anteriors que mostrin el teu 
potencial i capacitat d’adaptació, requerides al nou lloc de treball. 
 

•••• Recorda que pots adaptar o complementar aquest apartat de 
competències tant al model cronològic com temàtic. 

 
 

 


