
 

Per on començar? 
 

Objectius 

El primer pas abans d’iniciar el procés de recerca de feina és definir quins són els teus objectius 

professionals, és a dir, saber de que vols treballar i amb quines condicions laborals. Has de saber 

el nivell i el salari mínims per sota dels quals no estaries disposat treballar, també pots establir 

les teves preferències d’horari i si vols treballar a jornada completa, parcial, per hores, etc. 

Finalment l’àmbit geogràfic, el teu municipi, la comarca, etc. 

 
Autoavaluació 

Abans de començar la recerca de feina és important que et coneguis a tu mateix i per això és 

important fer un anàlisi de les teves possibilitats i limitacions. Per fer-ho, cal que analitzis la 

teva situació en cada un dels següents àmbits: 

 Formació: Valora els coneixements adquirits, tant en els estudis formals, com en 

formació complementària, també el que hagis pogut aprendre en altres treballs anteriors o 

per compte propi (escriure a màquina, utilitzar l’ordinador…). 

 

Un aspecte a tenir en compte, pel que fa a la formació, és el coneixement del català. És 

important que l’aprenguis bé ja que la major part d’empreses amb seu a Catalunya valoraran 

positivament el seu coneixement. 

 

De la mateixa forma, i per tal de treballar en l’administració pública catalana, és de tot 

imprescindible que escriguis, parlis i llegeixis correctament la nostra llengua. Si vols 

informació sobre cursos gratuïts de català, consulta la següent plana web: www.cpnl.org 

(Consorci per a la Normalització Lingüística). 

 Experiència: igual que en el cas anterior és tracte de fer un llistat de tots els treballs 

realitzats (amb contracte, sense, esporàdics) i veure quines tasques has desenvolupat que et 

poden servir com a experiència per a feines posteriors. Dins aquest apartat pots incloure 

treballs de pràctiques o fins i tot voluntariat. 

 Qualitats personals: És important tenir present quins són els teus punts forts, 

característiques més destacades de tu que et poden servir per desenvolupar una feina en 

concret. També és important que sigues conscient de les teves limitacions o punts febles. 

Pots fer un llistat destacant tres qualitats positives i tres negatives, així també pots pensar 

que pots fer per millorar-les. Aquest petit exercici d’autoconeixement et pot servir de 

preparació per a les entrevistes. A més també ho has de tenir en compte a fi de buscar una 

feina que s’adeqüi a la teva personalitat. 



 

 Interessos i aficions: Veure quins són els teus hobbies, activitats de temps lliure, 

interessos et pot servir per veure quines són les activitats que t’agraden i tenir-ho en conte a 

l’hora t’escolliu una feina, i t’ajudarà una mica més a definir el teu perfil professional. 

 Habilitats: es solen recollir en tres apartats: tracte amb la gent, manipulació 

d’objectes o us de la informació. 

 

Actitud positiva i activa 

En la recerca de feina has de tenir una actitud positiva i activa. No et limitis a inscriure’t a les 

borses de treball i a respondre només anuncis. A més a més de les ofertes que surten publicades 

podeu oferir la vostra candidatura de forma espontània. És important no perdre el ritme i aprofitar 

bé el temps. 

Constància 

No et desanimis encara que no trobis feina a l’instant els resultats sempre acaben arribant. A 

vegades trobar feina requereix temps per la situació del mercat laboral o perquè busquem una 

feina molt demandada. 

 

Tenir un mètode de treball 

Procura ser organitzat o organitzada, pots establir un pla per buscar feina i seguir-lo amb 

disciplina. Sovint és útil tenir una agenda de recerca de feina on anotem les accions que fem i el 

resultat obtingut. A continuació us presentem el següent model. 

Tècnica 

Saber com fer el Currículum i la Carta de Presentació. També conèixer quins són els diferents tipus 

d’entrevista que et pots trobar i tenir la informació sobre com afrontar-les. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


