
 

EN CERCA ACTIVA DE FEINA 

Busques feina? Vols un canvi professional? 

Presentació:  

El mercat laboral té les seves pròpies regles del joc i els seus canals d'accés. La 
contractació està basada en la sinceritat i el valor afegit que aporta el candidat. 
El domini de la comunicació i el saber focalitzar-se en l'essencial va ser rellevant 
en aquest procés, en el qual la preparació constitueix el 90% de l'èxit. 

 

Aquest taller està dirigit a persones que es troben en situacions de transició de 
carrera, persones que busquen la primera feina, persones que busquen una 
reorientació professional, persones que volen desenvolupar les seves 
competències per afrontar amb èxit un procés de recerca de noves oportunitats 
professionals. 

 

TALLER basat en tècniques 
de coaching 



OBJECTIUS: 

Definir el projecte professional. 

Elaborar un pla d'acció personalitzat. 

Aprenentatge d'una metodologia i una estratègia. 

 

DESTINATARIS: 

Persones que estan en transició de carrera professional, recerca de la primera 
ocupació, reinvenció professional. 

 

CONTINGUT: 

Qui sóc? On sóc? Reflexió introspectiva sobre la meva carrera professional o 
formativa passada. Objectiu: El meu anunci, un esforç de síntesi. 

Qui vull ser? La meva visió. Generar alternatives professionals acords amb 
l'experiència, el mercat laboral i la motivació. Objectiu: El meu projecte 
professional. 

Què faré per aconseguir-ho? Preparació dels elements operatius de la sortida al 
mercat. Objectiu: El meu pla d'acció, tasques, calendari. 

 

Sessió personalitzada: identitat pública i preparació d'entrevistes de treball. 

 

MÈTODE: 

Breus exposicions introductòries per part del coach i dinàmiques pràctiques i 
participatives, basades en l'intercanvi d'experiències personals, casos reals i 
simulacions. Sessions d'acompanyament personalitzat. 

 

DURADA: 9 hores sessions grupals + 1 hora sessió acompanyament personalitzat. 

 

TALLER “EN CERCA ACTIVA DE FEINA” 

Busques feina? Vols un canvi professional? 



Busquem persones i organitzacions que s´atreveixin 
a pensar en GRAN i apostin per la creativitat i el 

talent. 

Experts en lideratge, desenvolupament de 
persones i d’equips 

 


