
 
 Vols confeccionar el teu CV i, tot i haver consultat els anteriors consells al CV (part I)  
 estàs davant del full en blanc i no saps per on començar? Tranquil@! És el més normal
del món. Anem a pams: et suggerim algunes idees pels apartats imprescindibles del
CV. Però no oblidis que no hi ha una única fórmula vàlida, és cabdal personalitzar-lo i,
per tant, adaptar aquests suggeriments al teu cas concret.

PRESENTACIÓ

   
Si tens perfil a Linkedin o similars, és
interessant que ho afegeixis aquí. Inclou el
carnet de conduir,  el vehicle propi i
qualsevol altre carnet professional; per la
teva professió o per la mateixa oferta de
feina poden ser requisits imprescindibles o
elements decisius per a ser inclòs/a en la
selecció.

DADES PERSONALS   
 N’hi ha d’imprescindibles i d’altres que no
aporten un plus teu perfil. Posa-hi nom,
cognoms, tlf. de contacte i e-mail. Valora si el
municipi de residència és una dada rellevant
(si la feina es troba al mateix  municipi on
vius, segurament et beneficiarà com a
candidat/a). Valora també si la data de
naixement és rellevant.

Pot ser un tret diferenciador i
que aporti un atractiu al teu disseny. Pots
posar-hi una imatge inspirada en
el teu sector o ocupació, una fotografia teva
mentre treballes, i afegir a més
el teu objectiu professional.

CAPÇALERA 

Resulta interessant un CV que
comença  amb una breu
presentació: que parli de tu, de la
teva trajectòria,  els teus reptes
actuals i les teves expectatives de
futur. Aquest pot ser un primer
captador d’atenció per qui llegeix
el teu currículum i una forma útil
d’avançar-li que, si segueix llegint,
li interessarà el que trobarà.

 EL CV (II)
QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE A

L'HORA DE DISSENYAR-LO? 

http://santcugatfeina.cat/documents/TIPS_2_El_CV_1.pdf


Hi ha moltes  possibilitats. Posa-hi sempre
els anys en que has realitzat aquella feina o
bé la durada, segons et convingui. Descriu
les funcions i tasques que has assumit i,
fins i tot, els èxits assolits, si s’escau. Vigila
no ser repetitiu/va! Valora si et convé
agrupar les experiències segons sector o
tipus d’ocupació.

EXPERIÈNCIA 

DADES PERSONALS

També pots agrupar les tasques
segons sector, activitat o ocupació;
en aquest exemple de CV s'ha optat
per posar també la durada en anys i
no la cronologia, això el fa més
consistent

Pots presentar
l'experiència laboral
amb una infografia;
visualment es crea
una línia en el
temps, per
posteriorment fer
una descripció de
les tasques
desenvolupades de
manera global.

Com i on pots explicar les teves qualitats personals? Hi ha
diferents maneres d’afegir les teves competències més
destacables, sigui quina sigui la que triis és important que les
posis! Recorda que es tracta de mostrar a l’empresa un perfil
únic, el teu. Pots dedicar-li un apartat, afegir un annex al
curriculum, o bé explicar-les a l’apartat de l’experiència o
mencionar-les a la presentació de la capçalera.

COMPETÈNCIES



EXPERIÈNCIA 

FORMACIÓ   
Inclou el teu nivell acadèmic i oficial màxim
assolit (Graduat Escolar, Batxillerat/COU,
formacions professionals, graus 
 universitaris), l’any d’obtenció i el nom del
centre. 

   
De la formació no reglada i complementària,
escull només aquells cursos que tinguin a
veure amb el teu objectiu professional.
Recorda que cal focalitzar bé la informació
per a cada curriculum i cada objectiu.

ALTRES CONEIXEMENTS   
Principalment idiomes i informàtica.
Inclou-hi els idiomes que domines, les
llengües maternes i  aquelles amb les
que has treballat i interactuat amb
freqüència. Fes el mateix amb els
programes informàtics i inclou també el
teu domini de xarxes socials. Aquí també
pots emprar recursos visuals, com
icones o símbols, per optimitzar l’espai. 


