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1. PRESENTACIÓ

Aquest document és un recull de la documentació elaborada en el marc de Fe[in]a: Projecte 
d’innovació per a la intermediació laboral en clau de competències. Experiència pilot entre 
empreses, joves i entitats, dut a terme per les entitats de la plataforma PEI’Jove, amb la 
col·laboració de la Fundació Èxit i el suport de la Fundació “la Caixa”, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Fe[in]a neix de les necessitats detectades en l’estudi Projecte d’Anàlisi de Mapes d’Ocupació 
(PAMO), desenvolupat per PEI’Jove durant el 2011. D’aquest, s’extreu que és clau millorar i ampliar 
la cartera de serveis del sector social  per a constituir-se com a referents en orientació i inserció labo-
ral, tant per als joves com per al teixit empresarial.

En aquesta direcció, Fe[in]a és una experiència pilot entre entitats, joves i empreses, que ha dissenyat 
una estratègia per a la intermediació laboral amb l’objectiu de: 

• Fer aflorar el capital competencial dels joves a partir de processos de preselecció per competències.

• Millorar l’encaix competencial entre les ofertes laborals de les empreses i els/les joves candi-
dats/es que s’hi presenten.

La funció intermediadora exigeix als dispositius que mantinguin una doble òptica: la d’orientació vers 
les persones i la d’interacció amb les empreses. Fe[in]a ha dissenyat una estratègia d’intermediació 
que ha integrat aquestes dues vessants amb la  creació d’un Servei d’Assessment Center1:

• oferint suport a les empreses en la implementació d’un model de gestió de les persones des
de l’òptica de les competències, concretament en processos de selecció.

• dissenyant accions per a la identificació competencial dels joves segons les demandes de les
empreses, del seu context territorial i els seus objectius professionals.

Aquesta proposta que aquí es presenta és el fruit de tots els processos d’intermediació que s’han dut 
a terme en el marc del projecte, 22 en total, i les persones encarregades de donar forma a aquest  
document volem agrair la col·laboració de totes les persones que han participat, perquè amb el seu 
intens treball ha estat possible acomplir amb èxit els resultats previstos i elaborar aquesta proposta 
de procés de treball.

El document s’ha organitzat en dos apartats:

• El primer descriu les diferents fases del procés de treball que s’han seguit per intermediar
amb empreses i joves des de les entitats socials.

• El segon recull documents i eines de treball que s’han generat per articular, organitzar,
executar i fer el seguiment del conjunt d’accions que formen part del procés descrit.

La “Proposta d’intermediació laboral en clau de competències” inclou, a banda de la descripció 
del procés i el catàteg documental que aquí es presenta, un exemple de l’aplicació del model, 
que es troba plasmat al document “Experiències del Projecte Fe[in]a. Bones pràctiques en 
processos de selecció per competències.” Un document complementari que recull testimonis 
d’experiències de les diferents fases del procés d’intermediació laboral.

1   És un servei que ofereix un tipus d’ avaluació per simulació en què la persona candidata al lloc de feina passa per tota una sèrie de pro-
ves. En què intervenen: diverses persones candidates al lloc, persona moderadora i observadores externes. S’elaboren eines que s’adapten 
a les necessitats de les empreses i permeten comparar i avaluar les reaccions de cada una de les persones candidates participants. Se solen 
avaluar competències transversals com: lideratges, creativitat, presa de decisions, capacitat de treball en grup, comunicació, relació inter-
personal, gestió d’estrès, negociació, etc.
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2. FASES DEL PROCÉS D’INTERMEDIACIÓ ENTRE
ENTITATS, JOVES I EMPRESES 

El procés que aquí es presenta és el resultat de les diverses experiències d’intermediació  dutes a ter-
me per PEI’Jove en el marc del Projecte Fe[in]a. Aquest esquema mostra els diferents passos que s’han 
implementat. A continuació es comenta cada pas mostrant el material de suport que s’ha elaborat.

1. Prospecció d’empreses

2. Difusió del Servei d’Assesment Center Social

3. Investigació de les empreses diana  i les ocupacions

4. Disseny del perfil  competencial del lloc de feina

5. Disseny de l’oferta laboral en clau competencial

6. Recerca del perfil de joves ajustat a l’oferta

7. Disseny de processos de preselecció

8. Implementació dels tallers d’avaluació competencial (preselecció)

9. Avaluació de resultats i elaboració dels informes

10. Report a l’empresa sobre el procés de preselecció

11. Devolució dels informes i planificació d’accions de desenvolupament
competencial amb els joves participants en processos de preselecció
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2.1. Prospecció d’empreses

El primer pas és la prospecció d’empreses del territori per part de les entitats que ofereixen el Servei 
d’Assessment Center per a joves i empreses.  

Aquest treball de prospecció requereix d’una investigació prèvia sobre les empreses que conformen 
el teixit empresarial del territori, identificant la dinàmica del mercat de treball i les organitzacions 
empresarials de la zona, i aprofundint sobre el teixit empresarial d’una activitat o especialitat ocupa-
cional de la zona delimitada. 

Feta la prospecció, es seleccionen les empreses a les quals es vol informar del Servei que s’ofereix.

En aquesta selecció cal tenir en compte:

• Si l’empresa és d’algun sector d’interès per emergent, per actiu, perque està en vies de creixe-
ment, perque l’ocupació es un nou filó, etc.

• Si l’activitat respon a la demanda d’un elevat nombre de joves, o bé, a les formacions profes-
sionalitzadores que s’oferten des dels dispositius d’inserció;  i si les dinàmiques de contractació
i manteniment  de les empreses ofereixen oportunitats i bones condicions de treball als joves.

2.2. Difusió del Servei d’Assessment Center Social

La difusió del Servei a les empreses s’ha realitzat principalment a través de les següents vies:

a) Enviament postal o electrònic del díptic del Servei

b) Sessions informatives per a empreses

b) Contacte telefònic i reunions presencials de les entitats amb empreses

Per a facilitar el contacte i explicar en què consisteix el Servei a les empreses es va crear el  
següent material de difusió:

Argumentari de Venda a empreses: Document que anuncia els be-
neficis empresarials derivats de la implantació de la metodologia per 
competències en els processos de selecció de personal, tant en l’encaix 
competencial dels joves candidats i candidates que presenten les enti-
tats a les ofertes de feina, com en les propostes de millora metodolò-
giques en el disseny i implementació de processos de selecció. 

Díptic informatiu: Fulletó que recull la informació més rellevant 
vinculada al Servei d’Assessment Center Social. Aquest  fulletó es va 
adaptar i personalitzar segons la seva finalitat: promoció de les sessions 
informatives, difusió via mail a empreses contactades per les entitats, 
presentació a reunions individuals acordades amb empreses, etc. 



Proposta d’ intermediació laboral en clau de competències

 9

Una vegada explicat el Servei d’Assessment Center que s’ofereix, es formalitza el compromís amb 
les empreses interessades en cobrir llocs de treball a través d’aquesta assistència tècnica en processos 
de selecció per competències.

2.3 Investigació de les empreses diana i les ocupacions

Aquí comença un procés d’investigació en paral·lel:

• D’una banda, es fa recerca sobre les ocupacions que es treballaran, és a dir, les ocupacions
sobre les quals hi ha ofertes de treball a les empreses vinculades al projecte.

• D’altra banda, s’investiga a l’empresa, recollint informació sobre les seves característiques i
plasmant-la en un document (fitxa d’empresa).

Per investigar l’ocupació es fa recerca de mapes d’ocupació2. En cas de no trobar un mapa que 
contempli el recull d’informació sobre l’ocupació que ens interessa, el que es fa és crear-lo a partir 
del material que es va trobant en el procés d’investigació de l’ocupació: model de mapa d’ocupació.

EMPRESA
Clica per accedir a la plantilla 

de Fitxa d’Empresa

OCUPACIÓ
Clica  per accedir a la plantilla 

de Mapa d’Ocupació

Mapa d’Ocupació d’Assistent/a en la producció i comercialització 
de productes d’Agricultura Ecològica. Producte elaborat en el marc 
del Projecte Fe[in]a.

Per a investigar l’empresa, es busca informació sobre la seva activitat, 
sobre l’organització i recursos humans, la planificació estratègica (mis-
sió, visió, valors), la política social empresarial, etc. és a dir, tot allò que 
ens permet aproximar-nos a identificar les competències corporatives. 

2.4. Disseny del perfil competencial del lloc de feina

Amb la informació sobre l’empresa  i sobre l’ocupació, la tasca següent consisteix en investigar i iden-
tificar com es concreten les competències corporatives i específiques  per al lloc de treball investigat.

Es tracta de definir el perfil professional en base a les competències que es requereixen per desenvo-
lupar les funcions i assumir les responsabilitats atribuïdes.  

2    Informació sobre mapes o fitxes d’ocupació a: 
• Porta 22 (Barcelona Activa) http://w27.bcn.cat/porta22/cat/mercat/cercador_ocupacions/ index.jsp;
• H.O.L.A. Educastur. Astúrias. http://www.educastur.princast.es/fp/hola/;
• Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligePro-

fesion/Actividades_Fisicas/
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Per a definir les competències i els seus elements és recomanable consultar diccionaris  
de competències3. 

En aquesta proposta de procés d’intermediació s’ha adoptat el model de classificació de competències 
desenvolupat a Claus Tutorials: guia per a l’acompanyament i el suport tutorial, Colomer, M.; 
Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Està basat en el model ISFOL Instituto per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale dei Lavoratori, Roma (Itàlia), i classifica la competència professional en tres 
subgrups: competències tècniques, competències de base i competències transversals.

Amb aquest  treball  d’investigació d’un lloc de treball concret  que es duu a terme per a cada oferta 
laboral, s’obté un document que detalla les funcions, tasques i competències, amb evidències de 
comportament per a cada una d’elles.

Clica per accedir a la
proposta de la informació que pot contenir 

el perfil professional/ de lloc de treball/competencial

Algunes tècniques que s’empren per investigar i definir les funcions, tasques i competències per a un 
lloc de feina són4:

1. L’observació

2. L’autodescripció

3. L’entrevista

4. El panell d’experts o taller Dacum5

Una vegada elaborat el perfil, aquest es contrasta i s’aprova amb l’empresa.

2.5. Disseny de l’oferta laboral en clau competencial

Per a dissenyar l’oferta laboral per competències és necessari tenir el perfil professional del lloc de 
treball definit i aprovat per l’empresa.

La informació que ha de contenir l’oferta laboral s’extreu directament del perfil: les funcions i tasques 
principals, les competències associades i els requisits necessaris. L’oferta també contempla les condi-
cions de treball que ofereix l’empresa.

Clica per accedir al Model d’oferta laboral

Clica per accedir al
Model de guió d’entrevista 

d’investigació

3   Diccionari normatiu de competències transversals. ECAS
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/07/diccionari-competencies-transversals-ECAS.pdf
Diccionari de competències clau de Barcelona Activa: http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
Diccionari de competències de Martha Alles:
http://es.scribd.com/doc/9675960/Diccionario-Competencias-Laborales-Martha-Alles
Diccionari de competències de l’IMO de l’Ajuntament de Lleida: http://imo.paeria.cat/backup/competencies/
4   Carretero, C., Zapero, G. I Molina, O. (2009) Curso: Selección por Competencias. Eule – Escuela Europea de Dirección y Empresas
5   El taller DACUM (Developing a Curriculum) es un mètode ràpid d’anàlisi ocupacional basat en la recollida d’informació sorgida
a partir del treball en grups formats per persones expertes en l’ocupació diana que, orientats per un/a facilitador/a, descriuen què s’ha de
saber i saber fer, de manera precisa i clara, en el lloc de treball concret.
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2.6. Recerca del perfil de joves ajustat a l’oferta

Aquest és el moment de reclutar candidats/es. El reclutament és l’acció de divulgar l’oferta laboral 
amb l’objectiu d’atreure de manera selectiva a les persones que cobreixin els requisits mínims per a 
la posició requerida. 

Hi ha moltes fonts de reclutament, entre les quals: derivació de joves entre entitats socials, oficines 
d’ocupació de l’administració pública, empreses de selecció privades, bases de dades digitals, xarxes 
socials especialitzades (com el LinkedIn), etc. 

Del que es tracta és de reclutar joves amb un capital competencial el més ajustat possible al que es 
demanda en l’oferta laboral, i ajustar al màxim el nombre de candidats/es.

2.7. Disseny de processos de preselecció

Un cop feta la recepció de currículums, es procedeix a fer la preselecció. Per poder-la dissenyar,  
es decideix, conjuntament amb l’empresa, quines són les competències crítiques que cal posar en joc 
per executar les funcions i tasques del lloc de treball de manera òptima.

Amb la selecció de les competències crítiques realitzada es procedeix a elaborar les proves per al  
procés de preselecció.  

Clica per accedir a la Proposta de 
protocol de reunió per al disseny de proves

La informació sobre les competències crítiques a avaluar s’extreu del perfil professional definit, el 
qual conté la definició de les competències i també comportaments observables definits per a cada 
competència en el lloc de treball concret.

En la preselecció, les empreses participants del projecte han demandat l’avaluació de competències 
transversals com a element prioritari. Alguns arguments són: pel seu alt grau de transferibilitat i apli-
cació a diferents contextos, perquè tenen un elevat component cognitiu i d’acció, basat en la parti-
cular aprehensió de la realitat i l’actuació envers aquesta que fa cada persona, i perquè actualment 
resulten imprescindibles per a les empreses. 

El recurs utilitzat per a dissenyar el procés de preselecció per competències és l’Assessment  
center. Aquesta tècnica permet copsar les competències transversals des de l’observació, la captació 
i el registre d’evidències a partir de preguntes i activitats que mantenen l’objectivitat i la igualtat 
de plantejaments a totes les persones participants, evitant la presència de perjudicis en la valoració.

Clica per accedir a la 
PRESENTACIÓ ASSESSMENT CENTER
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Exemples de tipus de proves d’avaluació de competències:

• Dinàmiques grupals

• Simulació de situacions equiparables a les que es produeixen al lloc de feina

• Presentacions individuals

• Presentacions en públic

• Qüestionari de situacions crítiques

Clica per accedir a la 
PLANTLLA DE DISSENY DE PROVES

Per a registrar i poder avaluar i comparar els comportaments dels joves durant les proves, s’elabora 
una plantilla d’observació de comportaments.

Clica per accedir a la 
PLANTILLA TAULA D’OBSERVACIÓ

2.8. Implementació dels tallers d’avaluació competencial (preselecció)

Amb totes les proves i eines elaborades, es planifica i s’implementa el taller d’avaluació competencial, 
que és la pre-selecció de les persones candidates. L’objectiu és registrar, comparar i avaluar els compor-
taments i reaccions dels i les joves candidats/es a fi de seleccionar els/les més ajustats al perfil requerit 
per l’empresa. Per a la realització dels tallers hi ha d’haver una persona dinamitzadora i persones 
observadores que són les que registren els comportaments. La durada d’aquests tallers dependrà del 
nombre de proves definides i del temps previst per a cada prova.

Mòduls d’Avaluació Competencial per ocupacions:
Producte realitzat en el marc del Projecte Fe[in]a. Recull de proves  
i dinàmiques d’avaluació aplicades a 12 ocupacions.

En finalitzar el procés de preselecció es passa un qüestionari de valoració/satisfacció a les persones 
participants per tal de recollir el seu feed-back i possibles propostes de millora.

Clica per accedir al
Model de qüestionari de satisfacció 

per a joves participants
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2.9. Avaluació de resultats i elaboració dels informes

Una vegada finalitzat el taller es fa una avaluació grupal entre les diverses persones que han estat 
observant els comportaments dels i de les candidats/es.

Amb la informació recollida a les taules d’observació es van reportant els resultats de cada jove, que 
queden plasmats en l’informe de resultats individuals. 

Clica per accedir a la
Plantilla d’Informe de resultats individual

Aquest informe individual conté les evidències de les competències (comportaments demostrables) 
que s’observen durant les proves, així com els nivells d’assoliment fixats per a poder-les avaluar. Es 
tracta de recollir informació sobre les distàncies existents entre la situació real i la situació desitjada 
en cada competència avaluada. 

Els nivells d’assoliment fixats:

Finalment, es crea una eina per poder fer la selecció dels joves que més s’ajusten al perfil que  
sol·licita l’empresa.

Clica per accedir al 
Model de taula de resultats globals

2.10. Report a l’empresa sobre el procés de preselecció

Les persones candidates que més s’ajustin al perfil requerit per al lloc de feina a cobrir són les que es 
reporten a l’empresa. Al contactar amb l’empresa, s’informa de les persones seleccionades, facilitant 
els seus CV’s i els informes individuals del taller de preselecció. 

Les persones reportades del procés de preselecció formaran part del procés de selecció final que fa 
l’empresa a través dels mecanismes que tingui establerts.
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2.11. Devolució dels informes i planificació d’accions de desenvolupament 
competencial amb joves participants en processos de preselecció.

Es tracta de fer un retorn individual a cada jove amb els resultats obtinguts en el procés de preselecció, 
entregant l’informe individual prèviament omplert.

Si aquesta devolució es fa en el marc d’una tutoria6 (en el cas de joves usuaris dels dispositius 
d’orientació laboral, joves que estan rebent orientació professional a través de les entitats socials,  
joves que tenen un itinerari o projecte professional definit, etc.), es comenten els resultats obtinguts, 
de manera que proporcioni informació útil per al procés de millora de l’ocupabilitat del / de la jove. 
Les competències que han estat avaluades com a àrees de millora, automàticament es converteixen 
en objectius de millora al pla de millora individual7. 

2.12. Una proposta de document per a recollir tota la informació 
del procés d’intermediació.

Per a fer el seguiment del procés que s’està duent a terme es dissenya una acta de procés, la qual 
recull informació de cada pas realitzat.

Es presenta un model d’acta que ha dividit el procés de la següent manera:

• Investigació i definició del lloc de feina: vinculació empresa, definició perfil, difusió oferta
laboral.

• Disseny i implementació de les proves i avaluació: disseny de les proves, implementació
del procés de preselecció.

• Resultats i seguiment de les insercions:  avaluació dels resultats de les proves, reportar can-
didats/es a l’empresa, devolució informe al /a la jove i seguiment pla de millora del/ de la jove.

Clica per accedir a la Proposta 
d’ACTA DEL PROCÉS D’INTERMEDIACIÓ

6   Per definir la metodologia i eines de treball per a l’acció tutorial es pot consultar: Colomé, M; Fló, A.(2010) Proposta metodològica 
d’inserció laboral per a joves. ECAS. Barcelona. http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2010/11/guia-joves_orientacio_baixa.pdf
7   Eina desenvolupada per Marta Colomer i Anna Fló per orientar en el procés de construcció del projecte professional: http://www. 
mapalaboral.org/
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3. Catàleg documental: models i productes elaborats.

En aquesta taula es recullen tots els documents, plantilles i productes citats en l’apartat “Fases del 
procés d’intermediació”:

FASES DEL PROCÉS  
D’INTERMEDIACIÓ

EINES I DOCUMENTS ANNEXATS ENLLAÇOS A PRODUCTES

Prospecció d’empreses

Difusió del Servei  
d’Assessment Center Social

3.1. Argumentari de venda 
3.2. Fulletó informatiu per del servei ofert  
a les empreses

Investigació d’empresa i 
ocupació i vinculació de  
les empreses

3.3. Fitxa d’empresa 
3.4. Model de mapa d’ocupació

Mapa d’agricultura  
ecològica

Disseny del perfil  
competencial de lloc  
de feina

3.5. Guió d’entrevista per definir un perfil  
competencial. 
3.6. Model de perfil competencial de lloc de 
treball

Disseny de l’oferta laboral 
en clau competencial

3.7. Model d’oferta laboral universal per  
competències

Recerca del perfil de joves 
ajustat a l’oferta

Disseny de processos  
de preselecció

3.8. Protocol de reunions de creació de pro-
ves de preselecció 
3.9. Presentació de Assessment Center  
projecte Fe[ina. 
3.10. Plantilla de prova d’avaluació 
3.11. Plantilla de taula d’observació

Implementació dels tallers 
d’avaluació competencial 
(preselecció)

3.12. Model de qüestionari de satisfacció  
per a joves participants en els tallers d’ava-
luació competencial.

Mòduls d’avaluació  
competencial per  
ocupacions.

Avaluació de resultats i  
elaboració dels informes

3.13. Model d’informe d’avaluació competencial 
3.14. Model de taula de resultats dels pro-
cessos de preselecció

Report a l’empresa sobre el 
procés de preselecció

Devolució i planificació  
d’accions de desenvolupa-
ment competencial amb els 
joves

3.15. MODEL D’ACTA D’UN PROCÉS D’INTERMEDIACIÓ
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3.1. Argumentari de venda

Beneficis del model de competències en les organitzacions empresarials

El capital competencial de les persones ha estat un potencial que quedava ocult darrere de grans i 
obsolets manuals de racionalització de processos. El model de competències permet posar el focus 
en la capacitat de contribució (de manera innovadora i creativa) de les persones.

Actualment el mercat de treball demanda persones polivalents, versàtils, que tinguin el  
canvi incorporat en el seu patró de treball, demostrant una alta dosi d’adaptabilitat i dispo-
sició a l’aprenentatge per la millora professional. Com trobar aquest perfil? Selecció per  
competències!!

MODEL CENTRAT EN LES PERSONES I ENFOCAT A L’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS/RESULTATS

•	 Les persones són el valor intangible a les organitzacions. Només a través d’elles les organitza-
cions seran capaces de situar-se davant un present caracteritzat pel canvi constant.

•	 Facilita l’aflorament del talent (saber i saber fer) de les persones i contribueix a canalitzar-lo  
a favor de la consolidació i/o creixement de l’organització.

•	 Les competències donen informació respecte a la capacitat que un/a professional té per exe-
cutar correctament les funcions de la seva tasca. Els requisits de tipus personal com ara l’edat, 
el sexe, el lloc de naixement, etc., no donen cap informació per a la valoració de l’acompliment 
professional.

En quantes ocasions has contractat per requisits i has acomiadat per competències?

•	 Promoció d’un estil d’autogestió del personal, emfatitzant la seva responsabilitat de cara a 
millorar el seu capital competencial en benefici propi i de l’organització.

•	 La gestió per competències facilita l’alineació del comportament a l’estratègia i valors de 
l’organització, permetent enfocar-lo a l’assoliment dels objectius/resultats marcats.

Beneficis derivats de la participació al projecte

L’objectiu d’aquest projecte és la implementació de mecanismes de Gestió per Competèn-
cies a les empreses participants, analitzant el comportament que haurien de tenir les persones 
treballadores per tal de desenvolupar amb èxit les tasques assignades al seu lloc de feina, i inten-
tant seleccionar i formar-los en funció d’aquelles competències que l’empresa considera clau per 
a l’acompliment de la seva missió i objectius. 

•	 GARANTIR L’ENCAIX COMPETENCIAL entre la persona treballadora i lloc de treball.

•	 El procés és inviable sense una òptima DEFINICIÓ DEL PERFIL PROFESSIONAL (cost econò-
mic per a l’empresa que nosaltres OFERIM GRATUITAMENT).

•	 A més, per assolir aquest encaix, acompanyem a l’empresa en la gestió de la SELECCIÓ DE 
PERSONAL en clau de competències, implementant la metodologia d’Assessment Center.

•	 Aprendre a definir perfils professionals concrets i personalitzats per a cada empresa.                       
Com vols que es treballi en la teva empresa? I en el lloc de treball que ofertes?
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•	 Detecció i selecció de les competències CLAU de cada empresa i lloc de treball, posades en 
joc per a l’òptim desenvolupament de les tasques.

•	 OPTIMITZACIÓ DEL PROCÈS

•	 Creació de l’oferta de treball en clau de competències, amb l’objectiu d’AJUSTAR al  
màxim el nombre i característiques dels candidats (estalvi de temps de gestió de CV’s). 

•	 Procés de pre – selecció personalitzat, basat en la simulació del desenvolupament de les 
tasques definides en el perfil professional, que permet, entre d’altres: 

•	 Màxim encaix entre el candidat seleccionat i les competències clau considerades per 
l’empresa. Seleccionar per competències permet escollir la millor persona candidata 
d’entre les bones.

•	 Alineació de la persona candidata amb la missió i visió estratègiques de l’organització.

•	 Les entrevistes dirigides a avaluar les competències es focalitzen en aspectes clau, amb el 
consegüent estalvi de temps.

•	 FEEDBACK MÉS COMPLET: entrega d’informes d’avaluació competencial de cada candidat, 
basat en els resultats relatius a les competències clau (orientació a l’assoliment, treball en 
equip, comunicació, adaptabilitat, etc.)

•	 Previsió del POTENCIAL de desenvolupament competencial de les persones candidates.

Beneficis estratègics i d’imatge

•	 Valor afegit de Responsabilitat Social Corporativa: Les empreses que participen en aquest 
projecte fan visibles els seus valors i la seva predisposició a conjugar la rendibilitat empresarial 
amb la sensibilitat organitzativa i la responsabilitat social.

•	 Participació en un Projecte Pilot Innovador, en el qual participen 50 empreses i 22 seran 
seleccionades per a experimentar l’aplicació del model.

•	 Les empreses que participen en aquest projecte pilot reben un servei d’assessorament  
gratuït per a la implementació del model de competències en la selecció de personal.

•	 Difusió gratuïta de la imatge corporativa associada al Projecte i durant la Jornada de  
Presentació Pública dels Resultats, prevista per al mes de desembre.

•	 Capacitació del personal de RRHH de cara a implementar una estratègia innovadora de 
gestió del Capital Humà.

•	 Col·laboració amb el Projecte Social del territori.

•	 Estratègia Win-Win (guanyen els joves, guanya l’empresa i guanya la societat).

•	 Cost que suposa: temps i dedicació per aprendre el funcionament del model que pot ser 
incorporat en un futur a la gestió de l’organització.
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3.2. Fulletó informatiu del servei ofert a les empreses
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3.3. Fitxa d’empresa

FITXA D’EMPRESA: NOM DE L’EMPRESA

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Any de Fundació:

Tipus de Propietat:  Familiar              Cadena              Franquícia              Altres:   

Pertany a un Grup / Holding empresarial?                  SI       Nom:                                                                            

                                                                           NO     

Nom de la persona de referència:

Càrrec:

Adreça:

CP:

Municipi:

Província:

Telèfon:                                                        FAX:

Pàgina web:

Correu Electrònic:

DADES D’ACTIVITAT

Número d’establiments:

Tipus d’establiment:

Sector d’activitat:

Tipus d’activitat:

Especialitat:

Tipus de públic a qui es dirigeix:

Àmbit Territorial:             Local                     Comarcal               Provincial                     Autonòmic

                                      Nacional                Europeu                Intercontinental

Posició en el mercat:
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Facturació anual aproximada:

Dinàmica:           En expansió                Estancada                 En recessió  

Certificacions:            Qualitat              Responsabilitat Social Corporativa               Altres:

Forma part d’alguna agrupació / associació empresarial?:          SÍ       Quina/es:

                                                                                                NO  
                                                                              

DADES DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Missió: 

Visió:

Valors:

DADES D’ORGANITZACIÓ i RECURSOS HUMANS

Número de treballadors/es:

Model (vertical/horitzontal, per departaments, sistema de lideratge/participació, etc.):

Organigrama:

Conveni regulador:

Jornada de treball segons conveni:         hores/setmana

Distribució de la contractació: Treballadors/es amb contracte indefinit:               (     % sobre el total)

                                              Treballadors/es amb contracte temporal:              (     % sobre el total)

Distribució de la contractació anual (variació del volum per mesos segons producció):

Distribució de la jornada laboral: Treballadors/es a temps complert:         (        % sobre el total)

                                                  Treballadors/es a temps parcial:            (         % sobre el total)

Política de Recursos Humans (línies estratègiques, mesures, plans de formació, mesures de promoció, etc.)
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Definició de perfils competencials:

Sistema de Selecció de Personal (directe/delegat, protocol, etc.):

Anàlisi de les ofertes laborals (perfils més demandats, requisits, etc.):

POLÍTICA SOCIAL EMPRESARIAL

Igualtat de Gènere:

Política per a la contractació de col·lectius amb dificultats d’inserció (discapacitats/des, persones en risc d’exclusió, 
immigració, etc.):

Política de contractació de Joves (sensibilitat per a la contractació de joves sense experiència, plans de formació,  
convenis de pràctiques, etc.):

Col·labora o ha col·laborat amb dispositius d’inserció i/o projectes socials?

             SÍ      Quins?

             No     

Observacions:
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3.4 Model de mapa d’ocupació

MAPA D’OCUPACIÓ 

OCUPACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Possibles llocs de feina

DESCRIPCIÓ DE 
L’OCUPACIÓ

FUNCIONS TASQUES

REQUERIMENTS COMPETENCIALS. COMPETÈNCIES TÈCNIQUES.

REQUERIMENTS COMPETENCIALS. COMPETÈNCIES DE BASE.

REQUERIMENTS COMPETENCIALS. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
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CONDICIONS DE TREBALL

TIPUS D’EMPRESES

TIPUS DE CONTRACTES

CONVENI

JORNADA/HORARI

SALARI

CATEGORIA

POSSIBILITATS DE PROMOCIÓ

RELACIONS LABORALS

CONDICIONS AMBIENTALS

MOBILITAT

REQUISITS D’ACCÉS

FORMACIÓ BÀSICA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ANYS D’EXPERIÈNCIA

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

ALTRES

INFORMACIÓ ADDICIONAL

TENDÈNCIA DE L’OCUPACIÓ
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3.5. Guió d’entrevista per definir un perfil competencial

GUIÓ ENTREVISTA 

Possibles preguntes clau

SOBRE L’EMPRESA: 

Missió, visió, valors.

• Com va néixer la idea, l’empresa?

• Quina és la vostra missió? Què és el que voleu oferir?  Què us agrada obtenir?

• Quins són els vostres valors d’empresa?

Funcions i tasques

• Què produiu a la vostra empresa? - Com s’estructura l’ORGANIGRAMA de l’empresa? Quins
perfils hi ha?Teniu àmbits de treball i projectes? Detallar-ho.

• Podeu anar detallant les funcions i tasques  que faciliten el desenvolupament del vostre propòsit?
Què feu? Com ho feu?

• Quins són els perfils necessaris perquè la vostra empresa funcioni de manera òptima?

• Quin tipus de perfil és l’ideal?

• Quines tasques voldríeu que fes una persona de nova incorporació per poder-vos expandir i
funcionar de manera òptima? Detallar-ho.

• Quin és el procés de treball del perfil que cerqueu?

• Què ha de fer la persona des de l’inici fins al final de la jornada? Detallar-ho.

• Quines són les tasques o situacions que vosaltres considereu crítiques? ( sigui per importants,
complexes, etc. )

• Com creieu que hauria de reaccionar el/la vostre/a treballador/a ideal en aquestes situacions 
crítiques? ( actuació òptima )

Requeriments competencials:

• Quins són els coneixements i habilitats tècniques que s’han de saber posar en joc en aquest lloc
de treball?

• Quines competències són claus per a aquest lloc de treball? Citar-ne i possibles preguntes:

-  Es prenen moltes decisions? Quin perfil ho fa?

-  Són tasques molt autònomes? És treballa en equip? Com?

-  Quin tipus de recursos gestioneu? Els productes, diners, etc.

-  Quina és la responsabilitat que li demanaríeu?
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-  Quines són les competències clau que cal que tinguin les persones que treballen amb vosaltres? 

(Planificació, organització, creativitat, disposició a l’aprenentatge, relacions interpersonals, comu-
nicació, adaptabilitat,  etc.)

• Podríeu classificar les competències segons la seva importància per a lloc de treball i la seva
importància per a l’empresa?

3.6. Model de perfil competencial de lloc de treball

(Nom del lloc de treball) A L’EMPRESA ......... 

LLOC DE FEINA

FAMÍLIA OCUPACIONAL:   

OCUPACIÓ: 

Informació sobre l’empresa: 

POSICIÓ EN L’ORGANIGRAMA: 

Competència general (descripció general) de l’ocupació:

FUNCIONS I TASQUES

FUNCIONS TASQUES
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COMPETÈNCIES:

REQUERIMENTS COMPETENCIALS BÀSICS I TÈCNICS DEL LLOC DE TREBALL  
DE ............... A EMPRESA………………..

Definició EVIDÈNCIES DE LA COMPETÈNCIA  
(COMPORTAMENTS OBSERVABLES)

COMPETÈNCIA

REQUERIMENTS COMPETENCIALS TRANSVERSALS DEL LLOC DE TREBALL  
DE ............... A EMPRESA………………..

Definició EVIDÈNCIES DE LA COMPETÈNCIA 
(COMPORTAMENTS OBSERVABLES)

COMPETÈNCIA

Recursos, mesures i sistemes que posa l’empresa per a la bona realització de la feina:

GRAU DE DECISIÓ

GRAU DE RESPONSABILITAT

GRAU D’AUTONOMIA

GRAU DE GESTIÓ DELS RECURSOS

Informació addicional del perfil i/o vinculada a la feina a realitzar:

Situacions crítiques:
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3.7. Model d’oferta laboral per competències

OFERTA LABORAL:  nom del lloc de treball

Descripció de l’organització/empresa

Descripció del lloc de feina:  
contingut,funcions, responsabilitats, 
lloc físic on es treballarà,etc.

Perfil competencial: 
les principals competències requerides per al bon 
desenvolupament del lloc de feina.

Bàsiques/Tècniques Transversals

REQUERIMENTS

Formació reglada: 
Formació complementària: 
Idiomes: 
Experiència: 
Permís de conduir: 
Vehicle propi:

CONDICIONS

Tipus de contracte: 
Categoria professional: 
Horari/ Jornada: 
Salari/Pagues: 
Possibilitats de promoció: 
Mobilitat:

DADES DE CONTACTE PER ENVIAR CV’S

Adreça: 
Municipi: 
Telèfon: 
Web:
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3.8. Protocol reunions de creació de proves de preselecció

ASSESSMENT CENTER SOCIAL AMB JOVES

CREACIÓ DE PROVES DE PRE-SELECCIÓ

Previ a la reunió

• Revisar les competències transversals a avaluar i les situacions critiques del perfil a tenir en
compte en el disseny de les proves.

Reunió
Temes a tractar:

• Dates i lloc del taller de pre-selecció
• Nombre de candidats/es que participaran
• Competències critiques que s’avaluaran
• Pluja d’ideees per a les proves d’avaluació competencial ( dinàmiques, rol-playing, entrevistes,etc.) i

taules amb evidències observables de les persones candidates per a cada prova.
• Ordre de les proves.
• Persones que hi haurà al taller i distribució de rols: dinamitzador/a i observadors/es
• Previsió de material
• Previsió de dates per a la realització dels informes de cada jove participant i acordar el retorn

que es farà a l’empresa.
• Distribució de tasques: elaborar fitxa de cada prova, plantilles d’observació i informes post-

tallers.

Tancament de la reunió

• Recull dels acords establerts.
• Tasques pendents i la seva distribució entre les persones assistents a la reunió.

Resultats esperats

• Dates fixades
• Proves i eines definides
• Rols definits
• Previsió de material assignada
• Evidències a observar localitzades
• Tasques pendents assignades
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3.9 Presentació de l’Assessement center del projecte Fe[in]a
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3.10. Plantilla de prova d’avaluació

Núm d’activitat: Tipus d’activitat: 

Títol de l’activitat: 

Núm. de participants: Durada aproximada de l’activitat: 

Objectius

Actuació òptima     
(evidències verificables)  

Material necessari

Contingut / Desenvolupament 
de la prova

Orientacions  per a la  
dinamització:
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3.11. Plantilla de taula d’observació

TAULA/FITXA D’OBSERVACIÓ I REGISTRE DE COMPORTAMENTS

COMPETÈNCIES 

Evidències/verificadors OBSERVACIONS

 Núm. i Nom de la prova:

N
om

 i 
co

gn
om

s 
pe

rs
on

es
 p

ar
tic

ip
an

ts

3.12. Model de qüestionari de satisfacció  per a joves participants en els 
tallers d’avaluació competencial.

ENQUESTA DE VALORACIÓ/SATISFACCIÓ
Escala de puntuació: 1-3 
(1: GENS; 2: POC; 3: MOLT;)

Aspectes a puntuar/valorar 1 2 3

Taller pràctic, interessant i útil

Has comprovat la importància de les competències a l’hora de cercar feina?

T’ha servit per veure àrees de millora personal ?

Estàs satisfet/a  amb la teva participació?

Creus que et servirà  que després et comentin els teus resultats individualment?

(Marqueu la puntuació amb una X)

VALORACIÓ PERSONAL
Per a què creus que t’ha servit participar en aquest taller de preselecció? 
Què has après?
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3.13. Model d’informe individual

INFORME D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL

Nom del pre-candidat/a: 

Empresa: 

Entitat avaluadora: 

Data d’avaluació:  

Nombre d’avaluadors/es:

Lloc de treball: 

INFORME DE RESULTATS DE LES COMPETÈNCIES AVALUADES

AVALUACIÓ PER NIVELL D’ASOLIMENT DELS COMPONETS OBSERVATS

COMPETÈNCIA NIVELL D’ASSOLIMENT EVIDÈNCIES OBSERVADES

Definició  ÒPTIM MIG BAIX Comportaments contrastats

   

   

   

   

AVALUACIÓ QUALITATIVA

Resum dels comportaments destacats del/de la candidat/a, fent especial incís en destacar els aspectes més positius 
i els de millora.
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3.14. Model de taula de resultats dels processos de preselecció

METODOLOGIA UTILITZADA EN LA PRESELECCIÓ:

En el procés de preselecció de candidats per a cobrir el lloc de treball xxxx a l’empresa xxxx han participat un total 
de X joves, procedents de... (usuaris d’algun programa de l’entitat, externs a l’entitat, estudiants de X,...)

Mitjançant el mètode d’Assessment Centre, l’equip tècnic encarregat d’ implementar el procés va dissenyar un total 
de X proves destinades a l’observació i avaluació en els/les candidats/es de les competències que, després d’un anà-
lisi en profunditat de les funcions i tasques, així com de l’estratègia corporativa de l’empresa, es consideren clau per 
al correcte desenvolupament del lloc de treball.

PROVA REALITZADA COMPETÈNCIES AVALUADES

1
Títol: 
Tipus: 
Descripció: 

2
Títol: 
Tipus: 
Descripció: 

3

Títol: 
Tipus: 
Descripció: 

RESULTAT DE LES PROVES DE PRESELECCIÓ
Grau o nivell d’acompliment de les competències crítiques per al lloc de treball:
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COMPETÈNCIES AVALUADES

Nom i cognom 
candidat/a TOTAL No observat / Observacions

JOVES PRESELECCIONATS/ADES:

NOM, COGNOM I DNI DELS JOVES PRESELECCIONATS ( candidats/es que es reporten a l’empresa ) 

3.15. Acta d’un procés d’intermediació

CODI PROCÉS:

ENTITATS EXECUTORES:  
Tècnics/ques de referència:

OCUPACIÓ DE PARTIDA:

DADES DE L’EMPRESA 
Nom: 

Tipologia:

Adreça:

Municipi:

Telèfon: Adreça electrònica:

Sector  d’activitat:

Nombre de treballadors/es:

Persona de contacte: Càrrec:
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DESENVOLUPAMENT

1. CONTACTE – VINCULACIÓ AMB L’EMPRESA 

Breu descripció: motiu pel qual s’ha seleccionat l’empresa, empresa vinculada a l’entitat per altres programes  
(contextualització), assistència a alguna sessió informativa, reunió per a informar del projecte, etc.

2.  INVESTIGACIÓ I DEFINICIÓ DEL PERFIL PROFESSIONAL

LLOC DE TREBALL:       

Tipus de contacte 
(reunió, entrevista, 
trucada,etc.)

Data Interlocutors/es,  
participants

Motiu, tema, contingut.

MÈTODES D’INVESTIGACIÓ UTILITZATS: SÍ NO

Recerca i recull d’informació a través d’Internet

Entrevista en profunditat a l’empresa

Observació directa del lloc de treball

Entrevistes a professionals 

Panell d’experts (DACUM)

DOCUMENTS GENERATS DEL TREBALL AMB L’EMPRESA

      3.1 PERFIL DE (nom del lloc de treball) a l’empresa (nom de l’empresa) 

     3.2 OFERTA DE TREBALL DE (nom del lloc de treball) a l’empresa (nom empresa)

3. DIFUSIÓ DE L’OFERTA DE FEINA

LLOC DE TREBALL OFERTAT
Breu definició de l’objectiu de L’OFERTA: cobrir vacant, pràctiques, formació dual, voluntariat...

Difusió de l’oferta a altres entitats: Si/no

Quines entitats deriven candidats/es?
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4. PROCÉS DE PRESELECCIÓ / TALLER D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL

4.1 DADES D’IMPLEMENTACIÓ 

Entitat que implementa el procés:

Municipi d’implementació:

Nombre de tallers d’avaluació realitzats:

Data/es i horari:

Nombre de participants:

Nombre d’observadors/es:

 4.2 DESENVOLUPAMENT DEL TALLER D’AVALUACIÓ-PRESELECCIÓ

 Nombre de proves realitzades: 

Núm DESCRIPCIÓ COMPETÈNCIES A AVALUAR

1

Títol: 
Tipus: 
Descripció: 

2

Títol: 
Tipus: 
Descripció: 

3

Títol: 
Tipus: 
Descripció: 

 Valoració del desenvolupament del Taller d’avaluació competencial:
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 5. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL:

5.3.1 INFORME INDIVIDUAL D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL 

 5.3.2 INFORME FINAL DE RESULTATS DE L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL

NÚM. DE CANDIDATS/ES REPORTATS A L’EMPRESA: 

Com s’ha fet arribar l’informe d’avulació dels/es joves candidats/es a l’empresa? 

Ex: trucada explicant els resultats i enviament correu amb informes i CV’s, o bé, entrega de  
 Cv’s i informes personalment en una reunió, etc.

Com s’han fet arribar els informes dels/es joves a les entitats derivadores?

6. SEGUIMENT DEL PROCÉS DESPRÉS DE REPORTAR CANDIDATS/ES A L’EMPRESA :

L’empresa realitza un procés de selecció amb els joves reportats?  

Van fer entrevista per exemple?

NÚM. D’ INSERCIONS:   
Seguiment a la inserció: ( ha superat el període de prova el/la jove? Com es fa el seguiment del/de la jove 
inserit/da a l’empresa?)

7. TUTELATGE DELS/ES JOVES :

L’entitat  incorpora la informació dels l’informes d’avaluació a les tutories individuals dels/es joves que 
atenen presencialment? Com?





Plataforma d’Entitats per 
a la Inclusió dels Joves – PEI’Jove

pei.jove@gmail.com
http://acciosocial.org/pei-jove

L’actiu social al servei dels joves

El Projecte Fe[in]a està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a 
Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012

Amb la col.laboració de: Amb el suport de:




