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INSTITUT VILA-SECA. VILA-SECA. TARRAGONA.  

EMPRENEDORIA.  3r E.S.O. Curs 2016-17 

 Dossier de recuperació. 

1. LES COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS A LA FEINA. 

 

A. Pensem en les habilitats que tenim…i el que voldríem fer en el futur. 

 El primer pas per ser emprenedors és preguntar-nos: en què volem treballar? i també quines capacitats 

posseïm com a persones que volem treballar?  Una eina que ens pot ajudar a respondre aquests qüestions és el 

PERFIL PROFESSIONAL I EL PERFIL PERSONAL, que seria com una anàlisi de les nostres  HABILITATS, 

COMPETÈNCIES I  CARACTERÍSTIQUES PERSONALS, amb l’objectiu de ser un futur professional.  Mirem en detall 

en que consisteix: 

 

Els perfils professional i personal. 

1.Dades personals. 

2. Personalitat  (com et veus tu en relació a la feina i com et veuen la resta): 

-- Treball en equip. 

-- Multidisciplinarietat i multiculturalitat. 

-- Autoaprenentatge. 

-- Creativitat. 

-- Lideratge. 

-- Esperit emprenedor. 

-- Habilitats socials. 

-- Compromís ètic. 

3. Coneixements adquirits mitjançant la formació reglada i complementària 

4. Experiència laboral, incloent  accions de voluntariat, prelaboral... 

5. Interessos professionals i motivacions. 

6. Disponibilitat en relació al treball: horaris, llocs... 

 

 

ACTIVITAT 1:  D’una manera breu elabora el teu perfil professional i laboral resseguint l’esquema anterior. Posa algun 

exemple que avali aquest perfil. 

 

 També hem de preguntar-nos en què volem treballar?. És possible que no tinguis clara la resposta a aquesta 

qüestió.  Si és així: busca-la, i intenta guiar-te a partir d’una barreja de emocions i de raons, és a dir, no pensis només 

en les professions habituals o en el que et sembla que et farà ric. Et pot ajudar la següent activitat, la qual pretén que 

aprofundeixis en el coneixement  dels punts forts i els punts més febles que et defineixen en quant a l’esperit 

emprenedor. 
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ACTIVITAT 2:  Què et motiva de cara al treball? De les frases següents selecciona aquelles per les que sentis una 

identitat. La teva resposta  és teva: és a dir, en aquest moment no intentis respondre per quedar bé, o comparant-te 

amb els altres... procura aprofitar l’activitat per ser capaç de construir-te el teu futur professional. 

 

 -- Ingressar diners per ser independent. 

 -- Tenir diners per pagar-me el que m’agradi. 

 -- Perquè em coneixeria gent nova. 

 -- Perquè m’agradaria sentir-me útil. 

 -- Voldria  posar en pràctica una idea. 

 -- No es pot viure sense treballar. 

 -- És millor que ser un estudiant. 

 -- El treball ajuda a millorar com a persona. 

 -- El treball és essencial per trobar parella. 

 -- El treball és una via d’aprenentatge. 

 -- Les amistats i els familiars m’apreciaran 

 més. 

 -- Com no vull estudiar... hauré de treballar. 

 -- Els pares diuen que s’ha de treballar. 

 

 

B. L’ocupabilitat. 

  

 

 

 Les qualitats de la persona OCUPABLE, es poden classificar en el següent quadre: 

 

 

CONEIXEMENTS 

Són el que hem aprés en la nostra formació acadèmica (els conceptes) i durant la vida 

professional s’han d’actualitzar. 

 

 

HABILITATS 

 

 

 

 

Les destreses, 

innates o 

adquirides, que 

permeten la 

realització 

d’alguna feina 

Habilitats tècniques: les necessitem per realitzar la feina que ens correspongui. 

(Ex.: utilització d’eines, màquines, ordinadors...) 

 

 

Habilitats 

emocionals 

Personals: determinen com ens relacionem amb nosaltres 

mateixos. (Ex.: autoestima, motivació, seguretat en les nostres 

decisions...) 

Socials: determinen com ens relacionem amb els altres. (Ex.: 

bona relació amb els companys, col·laboració, saber  posar-se en 

el lloc de l’altre...) 

 

EXPERIÈNCIA 

És el resultat d’haver posat en pràctica una habilitat i com, amb el temps, s’ha anant perfeccionant 

(no coincideix obligatòriament amb els anys treballats) 

ACTITUD 

I VALORS 

 

Aquestes qualitats estan relacionades amb la manera d’actuar de cada individu a la vida segons els 

seus principis. (Ex.: responsabilitat, respecte, esforç, justícia...) 

la capacitat que té un individu de trobar, crear, conservar i enriquir una feina en 

un mercat laboral en continu canvi, aconseguint amb això un satisfacció 

personal, econòmica, social i professional. 
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Sobre els elements de la taula anterior s’ha de tenir en compte: 

 -- La formació i l’experiència són importants per trobar feina, però tenen més valor si hi ha pocs individus amb 

aquests coneixements i habilitats. 

 -- Quan els coneixements i les habilitats tècniques són semblants en diferents persones, les habilitats 

emocionals, els valors i les actituds poden contribuir molt més a l’èxit professional. Molts empresaris contracten 

treballadors amb  elevades habilitats emocionals, encara que tinguin una menor formació inicial. 

 

 

ACTIVITAT 3: Justifica en cada un dels casos següents si l’empresari contractarà persones “ocupables” aplicant els 

criteris següents: 

 a) Seleccionar treballadors amb il·lusió en el projecte de la nostra empresa i que saben treballar en equip. 

 b) Contractar  treballadors amb cinc anys d’experiència mínima, com a únic requisit. 

 c) Identificar les característiques del treballador idoni per a la nostra companyia i buscar al mercat aquells que 

compleixin aquestes característiques. 

 d) Seleccionar treballadors que s’adaptin a situacions diverses dins l’empresa. 

 e) Seleccionar el treballador amb més intel·ligència lògica i matemàtica. 

 

 

C. Fem una mica de psicologia en relació als elements de l’ocupabilitat. 

 La psicologia és una ciència que estudia el comportament humà, tant en la vessant observable -la conducta- 

com en la vessant no observable -la ment-. En aquest apartat estudiarem conceptes psicològics que ens ajudaran a 

valorar els components del quadre anterior sobre l’ocupabilitat. 

  

 

C.1. CONEIXEMENTS I HABILITATS TÈCNIQUES. 

  

 En aquest apartat parlarem del concepte d’ INTEL·LIGÈNCIA.  Podem definir-la com la capacitat per adquirir 

coneixements que en un determinat moment poden ser utilitzats, d’una manera o altra, per a la resolució o gestió 

d’una situació. 

  

 El psicòleg nord-americà Howard Gardner (EUA, n. 1943) va formular una teoria en la qual defensava 

l’existència de diversos tipus d’intel·ligència. Arribar a plantejar fins a vuit tipus diferents. Vegem la taula: 
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TIPUS D’INTEL·LIGÈNCIA CONTINGUT PERFILS PROFESSIONALS 

Lingüística Es relaciona amb la nostra capacitat verbal, 

amb el llenguatge i amb les paraules. 

És bàsica en professions que utilitzen la 

comunicació com el mitjà principal per a 

desenvolupar-les: líders polítics, escriptors, 

periodistes, comercials... 

Logicomatemàtica Es relaciona amb el desenvolupament del 

pensament abstracte, amb la precisió i la 

organització a través de pautes o seqüències. 

És especialment necessària per a professionals, 

com els científics, els enginyers, els estadistes o 

els comptables. 

Espacial És la capacitat per integrar elements, 

percebre’ls i ordenar-los en l’espai i poder 

establir relacions de tipus metafòric entre 

aquests elements. 

És necessària en les arts plàstiques i visuals, i, 

per tant, per al desenvolupament de perfils 

professionals com fotògrafs, dibuixants, 

publicistes, arquitectes, paletes, fusters o 

escultors. 

Musical Es relaciona directament amb les habilitats 

musicals i els ritmes. 

És fonamental per a compositors i crítics 

musicals. 

Cinestèsica o  

corporalcinètica 

Inclou tot el que està relacionat amb el 

moviment, tant el corporal com l’ús d’eines, 

així com els reflexos. 

És imprescindible per al desenvolupament 

professional dels esportistes i ballarins, però 

també, per exemple, dels cirurgians. 

Intrapersonal Es refereix al coneixement d’un mateix i tots 

els processos relacionats, com autoconfiança 

i automotivació. 

És valuosa per a qualsevol professió, ja que 

permet un autoconeixement profund i una 

maduresa elevada. 

Interpersonal Implica la capacitat d’establir relacions amb 

altres persones. 

És indispensable per a qualsevol professió que 

requereixi treballar en equip o tractar amb altres 

persones, com mestres, administradors, 

psicòlegs, infermers o comercials. 

Naturalista o ecològica Es refereix a la capacitat per discriminar i 

classificar els organismes vius existents, tant 

de l’ambient urbà, suburbà o rural. Implica 

conèixer el món natural i observar-lo. 

Zoòleg, biòleg, jardiner, ensinistrador de gossos... 

 

 Totes les persones desenvolupem en diferents proporcions cada tipus d’intel·ligència. Tots necessitem totes 

aquestes capacitats. Aquestes investigacions poden ajudar a valorar la dificultat de cadascú per portar a terme els 

projectes que es proposi. Podem recordar la dita: “pots ensenyar a un gall d’indi a enfilar-se a un arbre, però és més 

fàcil contractar un esquirol”. 

 

 C.2. HABILITATS EMOCIONALS. 

 Avui en dia parlem d’ INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL, com totes les facultats psicològiques relacionades amb 

el reconeixement dels SENTIMENTS propis i aliens, i l’habilitat per gestionar-los. 

 La obra que va donar a conèixer la importància d’estudiar aquestes facultat, és Intel·ligència emocional (1995) 

del psicòleg nord-americà Daniel Goleman (E.U.A n. 1946).  

 Definim una sèrie de conceptes bàsics:  
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 -- EMOCIÓ: estat intern, espontani i incontrolable, que es produeix davant un esdeveniment i que es 

caracteritza per reaccions fisiològiques i sentiments subjectius que provoquen la conducta de l’individu (gestos, actituds, 

reaccions immediates...) 

 

 -- SENTIMENT: consciència d’una emoció; per exemple: ràbia, preocupació, frustració, enveja, culpabilitat, ... 

els sentiments poden persistir en absència d’estímuls externs (en recordar-lo, en imaginar-lo, etc) 

 

 -- AUTOCONSCIÈNCIA: reconeixement dels sentiments i emocions pròpies i com afecten als altres. 

Les persones amb una gran capacitat d’autoconsciència percebem els seus sentiments i com els influeixen en el seu rendiment 

en els treball i activitats, així com en les persones que els envolten. Gràcies a això busques estratègies per superar les influències 

negatives. Al contrari, les persones poc conscients de les influències negatives dels sentiments no són capaços de reflexionar i 

per tant influir en el seu propi estat d’ànim. 

Un prova de que som autoconscients seria la sinceritat amb que ens avaluem a nosaltres mateixos: hem de reconèixer les nostres 

limitacions i els nostres èxits, identificar les ocasions en que els sentiments ens dominen i, que, posteriorment, ens porten a sentir 

remordiments. També el sentit de l’humor quan realitzem una autocrítica és un bon símptoma d’autoconsciència emocional. 

  

 

 -- AUTOREGULACIÓ O AUTOCONTROL: és la capacitat de gestionar els sentiments i les emocions pròpies; 

també la capacitat de reorientar els impulsos i estats d’ànims perjudicials. Implica pensar abans d’actuar i evitar els 

judicis precipitats. 

Com podem reconèixer l’autocontrol? Per la capacitat de reflexionar abans d’actuar, per ser una persona que es planteja dubtes 

davant d’una situació, no jutja de manera impulsiva, es sent còmoda davant de situacions canviants. 

  

 

 

 -- MOTIVACIÓ: impulsos que ens porten a la consecució d’objectius. 

Es poden diferenciar entre factors interns i factors externs quan parlem de motivació: 

-- Externs: quan, per exemple, un alumne vol estudiar per superar el curs i així obtenir un regal dels seus pares; o un treballador 

està motivat en la feina perquè pot pagar la hipoteca i mantenir la família... 

-- Interns: quan, per exemple, un treballador gaudeix amb la seva feina per ella mateixa i els seus resultats; o un alumne estudia 

perquè troba interessant saber més, millorar els seus coneixements...  

Quan la motivació s’aconsegueix a partir dels propis èxits, amb independència de factors externs, aquesta no desapareix, sinó que 

sempre acompanya la persona i fa que gaudeixi del que fa. 

Com podem reconèixer la motivació? Una persona motivada acostuma a comprometre’s amb el grup, mostra iniciativa i actua ràpid 

quan se li demana alguna cosa, i és optimista fins i tot davant el fracàs. 
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 -- EMPATIA: és l’habilitat per entendre les emocions dels altres i tractar-los segons les seves reaccions 

emocionals. Es coneix també com la facilitat per posar-se en el lloc de l’altre. 

 Per parlar d’empatia hem de parlar de autoconsciència: entendre les emocions dels altres està relacionat amb entendre les 

pròpies emocions, davant de circumstàncies similars. 

En un entorn personal algú por ser autoconscient que, si li criden l’atenció en públic s’ha sentit ressentit, nerviós, etc... Si un dia  

crida l’atenció a una altra persona, hi parlarà en privat. 

En un entorn més empresarial, suposem que un empleat demana al cap de personal poden entrar més tard al matí, i sortir més 

tard a les tardes, per poder encarregar-se de l’entrada del seus fills a l’escola. El cap de personal mostrarà empatia si comprèn 

els sentiments d’aquesta persona i busca una solució adequada en què els interessos de l’empresa no quedin afectats i el 

treballador pugui millorar la seva situació personal.  

Com podem reconèixer l’empatia? Les persones amb empatia mostren comprensió vers els altres, són servicials i saben aprofitar 

les oportunitats que els proporcionen els diferents tipus de persones. 

 

  

 C.3. HABILITATS SOCIALS. 

 Són el conjunt de capacitats d’una persona per crear relacions, trobar elements d’unió amb moltes persones i 

envoltar-se d’un ampli cercle de coneguts. 

 Les persones amb aquesta capacitat acostumen  a tenir menys conflictes en les seves relacions: família, amics, 

feina. Són persones que s’autoregulen, que mostren empatia i que defensen les seves idees de manera assertiva. 

-- ASSERTIVITAT: forma d’expressió conscient, coherent, clara, directa i equilibrada, la finalitat de la qual és 

comunicar les nostres idees i sentiments o defensar els nostres drets, legítims sense la intenció de ferir o perjudicar. 

 

 C.4. EXPERIÈNCIA. 

 És evident que com més temps exercim unes habilitats determinades més millorem, però si les realitzem 

sempre de la mateixa manera, no l’actualitzarem amb nous coneixements; i si no provem noves maneres, el pas dels 

anys no aporta més experiència. 

 L’experiència també s’obté exercint habilitats emocionals. Aquestes ens aporten experiència des de tots els 

àmbits de la vida: feina, família, amics, etc. Posar en pràctica les habilitats emocionals ens aporta una experiència molt 

valorada també per l’empresa. 

  

 C.5. ACTITUDS I VALORS. 

 Per aconseguir els coneixements, les habilitats i l’experiència, cal tenir l’actitud adequada. 

-- ACTITUD: la manera d’actuar que ens impulsa a fer les coses d’una manera determinada. Depèn dels valors que 

tenim. 

-- VALORS: són els principis que guien el nostre comportament a la vida. Alguns exemples de valors són la 

responsabilitat, la sinceritat, la tolerància, l’honradesa, el compromís i fins i tot el sentit de l’humor. 

 

  

 Actitud i valors depenen de la societat en que vivim, de la seva cultura transmesa. Naixem amb una 

predisposició, però el nostre entorn acaba de definir la nostra manera d’actuar. 
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 Alguna vegada, un professor et deu haver dit a tu o a algun company de classe: “Has de millorar la teva actitud”. 

Què intentaven dir-te amb això? Possiblement, el teu professor et volia dir que havies de mostrar interès per fer bé la 

teva feina, participar a la classe quan es fa un a pregunta, esforçar-te en la realització de treballs, aprendre dels errors, 

etc. La il·lusió per la feina, el compromís, l’esforç o la constància són un conjunt de valors que ajuden a aconseguir els 

objectius. 

 

ACTIVITAT 4: Argumenta com poden contribuir l’actitud i els valors a superar una carència d’algun tipus d’intel·ligència. 

 

ACTIVITAT 5:  Els empleats que tracten directament amb el públic, com els venedors dels comerços, han de mostrar 

autocontrol. Què penses que passarà si un empleat reacciona de manera violenta davant la reclamació d’un client? 

 

ACTIVITAT 6:  A partir de la llista d’afirmacions següent, decideix si estan relacionats amb l’autoconeixement, 

l’autocontrol, la motivació, l’experiència, l’empatia o les habilitats socials: 

 a) “La millor recompensa és fer bé la meva feina”. 

 b) “Em sento nerviós quan s’acosta l’examen i encara no he acabat d’estudiar, per això començo amb més 

antelació a preparar-lo”. 

 c) “Quan el meu germà petit es posa pesat entenc que vulgui cridar l’atenció i que li faci cas, així que hi parlo i 

li explico que en aquests moment no puc jugar perquè he d’acabar els deures, però que després jugaré amb ell”. 

 d) “M’agrada quedar amb els companys de classe i amb els de l’equip de bàsquet, i procuro no perdre el 

contacte amb els amics de l’estiu”. 

 e) “He descobert un mètode ideal per memoritzar els apunts d’història”. 

 

ACTIVITAT 7:  Recordes l’última activitat que has realitzat per la qual t’has sentit molt motivat? Resumeix-la i justifica 

si es tracta d’un factor extern o intern. 

 

ACTIVITAT 8:  Pensa en un amic del qual puguis afirmar que té habilitats socials. Escriu cinc característiques de la 

seva personalitat que ho justifiquin. 

 

ACTIVITAT 9: És correcte parlar d’empatia quan una persona cedeix el seient, a l’autobús, a una persona gran? 

 

ACTIVITAT 10: Reflexiona sobre l’actitud que hauries de mantenir en els teus estudis per treure el màxim rendiment 

de les teves capacitats. 

 


