
  COM AFRONTAR CORRECTAMENT LA RECERCA DE FEINA

Què és?

Un curs per a conèixer les eines rellevants i les etapes fins a l’accés a la feina, com són el
currículum o l’entrevista de feina, amb el factor actual de l’ús de les xarxes socials. Amb la
digitalització els processos de selecció de personal han canviat, i així s’ha de disposar d’un
perfil presencial i digital que ens ajudi en el procés de recerca de feina.

Impartició, calendari i horari

La modalitat d’impartició és presencial, a l’IES Manacor (camí de Ses Tapereres, 32). Del 15
al 18 de novembre, en horari de 15.30 h a 18.30 h, amb una durada de 12 hores. 

Qui pot participar en el programa?

Hi poden participar com a màxim 30 persones que estiguin interessades en la temàtica de la
recerca de feina. Tendran prioritat les persones en edat laboral empadronades al municipi de
Manacor.  Per  tant,  l’edat  mínima  serà  de  16  anys,  i  la  màxima la  que  permeti  estar  en
disposició de treballar.
Es reservaran 15 places per a alumnes dels Instituts que es trobin en els darrers cursos previs
a l’entrada al món laboral. Si no es cobreixen aquestes 15 places, se sumaran a les places
adreçades a la població en general.

Què s’ofereix?

Assolir uns objectius:

 Entendre com funcionen els processos de seleccio�  de personal.
 Aprendre com fer un currí�culum i afrontar una entrevista de feina.
 Utilitzar les xarxes socials per trobar feina.



Continguts formatius

1. La teva presència (1 h)

 Prese�ncia professional i aspecte fí�sic

 Comportament i comunicacio�  no verbal

2. Currículum professional: com fer un currículum amb Canva (2 h)

3. L’empresa i la persona que recluta (2 h)

 Que�  has de saber de l’empresa que cerca personal

 Com afrontar una entrevista de feina

 Xarxa de contactes

4. Reputació en línia. Què diuen les xarxes de tu? (2 h)

5. Presentacions formals (1 h)

 Com ensenyar la teva feina me�s enlla�  del currí�culum

6. LinkedIn i altres plataformes per trobar feina (2 h)

7. Escenificació d’entrevistes (2 h)
 Els participants hauran de realitzar el seu currículum i fer una simulació

d’entrevista de feina

Criteris d’avaluació

L’avaluació es realitzarà tenint en compte tres aspectes:

1. Actitud i participació durant el curs.
2. Creació d’un currículum professional.
3. Assistència mínima del 80 %.

Procés d’inscripció

Les persones interessades han d’emplenar el formulari de contacte que hi ha a la pàgina web
www.sommanacor.  cat  ,  i  triar  l’opció  del  curs  “Com afrontar  correctament  la  recerca  de
feina”. El termini acabarà el dia hàbil anterior a l’inici del curs. 
Tendran prioritat  les persones del municipi desocupades, segons l'ordre d’inscripció en el
model corresponent. Les persones inscrites rebran la confirmació que han estat admeses per
via telefònica.

http://www.sommanacor.org/

