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CURRICULUM VITAE 

Que és? 

Resum escrit de la nostra experiència laboral, formació i altres coneixements. És una eina de venda. 

Per a que serveix? 

Per presentar-te a l’empresa com a candidat/a per a un lloc de treball concret.  

Per destacar la idoneïtat de la nostra candidatura per ocupar un  lloc de treball concret. 

Per poder accedir a l’entrevista de selecció. 

Per a demostrar què hem fet i què som capaços de fer. 

Com ha de ser? 

• Clar, breu, concís, ben ordenat i ben escrit.

• Original i diferenciador: ús d’eines per fer el nostre currículum propi, evitant repetir models.

• Màxim 2 fulls. Fàcil de llegir.

• Destaca les aptituds i elimina les dades amb menys valor.

• Adaptat a la oferta de feina a la qual ens presentem.

• Hem de ser honestos: mostrar-nos tal com som.

• Continguts que ha de tenir Dades personals Formació Objectiu professional 

Experiència laboral   Idiomes i Informàtica Altres dades 

Tipus de currículum: 

• Bàsic: Ordenar les experiències en ordre cronològic  o invers: allò que ens convingui ressaltar ho

posarem en primer lloc.

• Per Competències:  útil quan es vol canviar d’àmbit professional i es considera que les habilitats i

competències tècniques i transversals desenvolupades en treballs anteriors es poden aplicar al nou.

Per promocionar-te professionalment en el mateix àmbit. S’han de detallar les competències

específiques que mostrin el teu potencial i capacitat d’adaptació.

• Funcional: útil quan es vol canviar d’ocupació o reorientar la trajectòria professional. Ressaltant en

primer lloc els treballs realitzats en aquella  àrea o sector que més t’interessi.

• També quan la trajectòria laboral té molts treballs de períodes curts de temps o d’inactivitat.
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Recomanacions per fer un bon currículum: 

1. Bona fotografia

2. Dades personals

Nom i cognoms: important destacar les  nostres dades amb un color, lletra o mida diferent perquè a 

primer cop d’ull puguin localitzar de quina persona estan llegint el currículum (les empreses de RRHH 

dediquen 15 segons per CV). 

Adreça:  Segons la oferta ens interessarà  o no posar-la. 

Telèfon de contacte: actualitzat i pendent d’ell quan estem fent recerca de feina, és molt important que 

ens puguin localitzar si ens presentem a ofertes de treball. 

Adreça electrònica: formal i sempre que l’utilitzéssim. 

Xarxes socials: si en donem ús professional afegir-ho a aquest apartat al currículum. 

3. Objectiu professional

Destacar el nostre perfil professional i relacionar-lo sempre amb la oferta laboral.

El meu perfil està vinculat en el sector del .... 
Tinc experiència en àmbits com ............... 

Sóc una professional estimulada per d’implicació en els objectius, els nous reptes i d’innovació. 

4. Formació acadèmica

Últims estudis i on vam fer-los.

Si són superiors no calen els anteriors.

Formació complementària important destacar aquella

que té a veure amb la oferta.

(dates, empresa que imparteix formació  i hores de la

formació).

5. Experiència laboral

La que sigui d’interès destacar ( llenguatge senzill).

Posant-hi dates, llocs(empresa)  i funcions destacades. Opcional objectius assolits i projectes .

Pot ser cronològic ( última feina fins la primera) o funcional (també amb dates).
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6. Idiomes

Nom de l’idioma i nivell, sempre hem de tenir en compte que aquest nivell es refereix al ús que en

podem fer en l’àmbit professional.

7. Informàtica

Experiència en l’ús, acreditacions, sistemes operatius, etc.

8. Altres dades d’interès

Disponibilitat

Mitjà de transport propi.

Carnet o acreditacions.

Aficions (amb compte).

Trets de personalitat relacionats

amb el lloc de treball.

9. Diferents formats:  videocurriculum

Amb les noves tecnologies sorgeixen noves maneres de presentar la nostra vida laboral.

Una d’aquestes és el videocurriculum amb el qual podem cridar l’atenció dels responsables de

RRHH, utilitzar-ho depèn del perfil laboral i de la nostra capacitat i facilitat en edició de videos.

Recordar que l’objectiu es causar una bona impressió.

10. Colors

Màxim 2 colors apart del negre.




