
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Troba feina per Internet ( 1 ): 

El currículum digital 

CREIX 

AMB 

INTERNET 



 

 

2 

El currículum digital 

1.1.1.1. El Currículum VitaeEl Currículum VitaeEl Currículum VitaeEl Currículum Vitae    

- Tipus de currículumTipus de currículumTipus de currículumTipus de currículum    

2.2.2.2. Models de CV digitalModels de CV digitalModels de CV digitalModels de CV digital    

3.3.3.3. Currículum 2.0Currículum 2.0Currículum 2.0Currículum 2.0    

 

La Xarxa ofereix una sèrie de recursos que posen en 

contacte l’oferta i la demanda de perfils 

professionals, de tal manera que podem accedir 

ràpidament a un major nombre de possibilitats 

d’ocupació sense moure’ns de casa, a l’hora que 

vulguem, sense grans despeses, amb només 

introduir les nostres dades personals i professionals 

en una determinada base de dades. La Xarxa 

proporciona, per tant, una gran ajuda en el procés de 

recerca d’ocupació i de selecció de personal. El fet de penjar el currículum a la 

xarxa ofereix moltes avantatges davant del currículum en paper. Existeixen eines 

que permeten incloure URLs (adreces web) que enllacen els continguts amb un 

altre tipus d’informació que creem oportuna, com una adreça web professional o, 

simplement, un enllaç al nostre blog.  

Veiem com començar a crear  el nostre currículum digital. 

 

1.1.1.1.             El currículum VitaeEl currículum VitaeEl currículum VitaeEl currículum Vitae    

El Currículum Vitae (CV) és un element fonamental en el 

procés de recerca d'ocupació. El CV conté una descripció 

resumida de les nostres dades personals, la nostra 

trajectòria i experiència professional, així com dels 

nostres estudis i nivell acadèmic. Ha d'estar redactat de 

tal manera que exposi clarament la nostra qualificació per a ocupar un lloc de 

treball determinat. 
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Tipus de currículum 

A.A.A.A. Per extensió i tipus de redacció Per extensió i tipus de redacció Per extensió i tipus de redacció Per extensió i tipus de redacció     

• AmericàAmericàAmericàAmericà. Breu, una sola pàgina, dues com a màxim. El seu text és pur titular. 

És molt eficaç per atreure l'atenció de manera ràpida i suscitar interès.  

• ClàssicClàssicClàssicClàssic. És molt extens, en ell es detallen totes les activitats laborals 

realitzades, a més de donar a conèixer els cursos, articles publicats o notes 

altes en assignatures, entre d’altres dades. Serveix per a optar a llocs en 

l'Administració Pública o per a persones que tinguin un ric historial 

professional.  

 

B.B.B.B. Pel criteri o agrupació de les dades Pel criteri o agrupació de les dades Pel criteri o agrupació de les dades Pel criteri o agrupació de les dades     

• CronològicCronològicCronològicCronològic. Mostra els esdeveniments ordenadament (el més antic primer, o a 

la inversa, del més actual cap enrere). Té l'avantatge de donar una idea clara 

del recorregut vital d'una persona. 

• FuncionalFuncionalFuncionalFuncional. Agrupa les experiències laborals en grans capítols temàtics, com: 

tracte amb persones, treball en equip, organització, administració, hostaleria, 

per esmentar-ne alguns. L'avantatge d'aquest tipus de currículum és que 

permet posar èmfasi en les habilitats necessàries per a ocupar un lloc de 

treball concret. Si bé ha d'incloure dates, al no estar ordenat cronològicament 

ens ajuda a dissimular períodes en blanc. 

 

C.C.C.C. Model EurModel EurModel EurModel Europeu de CVopeu de CVopeu de CVopeu de CV    

Aquest model està destinat a afavorir la mobilitat dels treballadors en l'àmbit de 

la Unió Europea (UE). Està encapçalat amb la informació personal del demandant 

d'ocupació i continua amb les seccions relatives a experiència laboral, nivell de 

formació i de coneixements. Al final s'afegeixen la resta de competències i 

capacitats personals, com idiomes, aptituds artístiques, tècniques, entre d’altres.  

La Unió Europea el recomana als Estats membres, perquè promoguin la seva 

utilització i difusió tant en els serveis públics d'ocupació com en organitzacions no 

governamentals i empreses. 
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El Currículum Vitae Digital i els seus avantatgesEl Currículum Vitae Digital i els seus avantatgesEl Currículum Vitae Digital i els seus avantatgesEl Currículum Vitae Digital i els seus avantatges    

El fet d'escriure el nostre CV, és a dir, els nostres trets professionals, assoliments i 

experiències acadèmiques i laborals, en un programa editor de textos (com 

Microsoft Word) i guardar-lo en un suport magnètic, ja sigui en un USB, en un CD o 

en el disc dur del nostre ordinador, vol dir que hem creat un document “digital”. 

Per tant, també podem utilitzar-lo per Internet.  

Quins són les característiques i utilitats del CV Digital respecte al tradicional 

(imprès)? Vegem un quadre comparatiu: 

    CV Tradicional (imprès)CV Tradicional (imprès)CV Tradicional (imprès)CV Tradicional (imprès)    CV DigitalCV DigitalCV DigitalCV Digital 

FormatFormatFormatFormat    A l'estar imprès és més 
fàcil la seva lectura. És el 
format més utilitzat fins 
ara. 

Podem imprimir-lo quan sigui necessari i 
utilitzar-lo com a CV tradicional, però a 
més el podem tenir en diversos formats, 
amb versions i dissenys diferents 
depenent de les necessitats de cada 
moment. També permet introduir la 
informació a llocs d'Internet en formats 
diferents al del document (bases de 
dades). 

ExtensióExtensióExtensióExtensió    
Una o dues pàgines 
màxim: els responsables 
de selecció de personal 
dediquen 30 segons de 
terme mig per a fullejar 
un CV. 

Pot tenir l'extensió que considerem 
pertinent, ja que tenim la possibilitat 
d'editar-lo en qualsevol moment. En 
col·locar-lo en portals de recerca 
d'ocupació o altres recursos d'Internet és 
possible incloure la major quantitat 
d'informació possible, ja que les empreses 
fan les recerques en les bases de dades 
filtrant per coneixements o paraules clau. 
Així mateix, podem col·locar una versió 
extensa del nostre CV en la nostra pàgina 
personal en Internet (per exemple un blog) 
i remetre a les empreses a la nostra URL 
(adreça electrònica del lloc) per a ampliar 
informació. 

ContingContingContingContingutututut    Informació com: dades 
personals, objectiu de 
carrera, experiència i 
assoliments laborals, 
estudis, habilitats, 
referències i dades 

A més de contenir tota la informació 
habitual en el CV imprès, quan l’introduïm 
en Internet és possible incorporar 
paraules clau que ens donin major 
visibilitat. Per a això és necessari estudiar 
quines són les paraules que s'utilitzen en 
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d'interès. les ofertes de treball del perfil que ens 
interessa. 

ActualitzacióActualitzacióActualitzacióActualització    Si només el tenim en 
format paper, cal escriure 
i imprimir un document 
nou en cada actualització. 

Podem actualitzar el CV igual que en la 
versió impresa però agregant només les 
modificacions cada vegada. En el cas que 
estigui penjat en un portal d'ocupació 
tenim la possibilitat d'accedir a les nostres 
dades amb el nostre nom d'usuari i 
password (contrasenya) i actualitzar-lo. 
Això és important ja que les empreses 
també filtren els CV per data 
d'actualització. 

AbastAbastAbastAbast    Un CV imprès arriba 
únicament a una 
empresa. 

Un CV Digital es pot enviar a moltes 
empreses amb un clic.  
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RecomaRecomaRecomaRecomanacions per crear el CV digitalnacions per crear el CV digitalnacions per crear el CV digitalnacions per crear el CV digital    

• Si es desitja imprimir-lo per lliurar-lo físicament és recomanable ser breu: que el CV tingui 
un o dos folis màxim. Es pot jugar amb la grandària, tipus i cos de lletra i amb els 
interlineats per a concentrar la informació en aquest espai. 

• És útil redactar un CV llarg que contingui tota la informació possible, per a tenir-la 
disponible a l'hora d'introduir-lo en els recursos de recerca d'ocupació en Internet, on no hi 
ha problemes d'espai. Aquesta versió llarga del CV ha d'estar estructurada de manera que 
es pugui editar i fer fàcilment versions resumides segons les necessitats de cada moment.  
 
• Amb el CV digital és fàcil confeccionar versions adaptades a cada oferta concreta 
introduint petites modificacions que destaquin algun punt específic que pugui ser d'interès 
per a l'empresa.  

• Els estils (tipus i grandàries de lletra, negretes, cursives, subratllats i colors) serveixen per 
a destacar aquella informació que es consideri més important, així com per a establir 
subtítols i apartats.  

• Referent a la presentació de les dades cal utilitzar una lletra de tipus Arial o Verdana 
(regular). Evitant les tipografies exòtiques, barroques o informals que puguin donar 
impressió de poca serietat o dificultar la lectura. L'efecte, en pantalla i imprès, ha de ser 
clar, net i elegant. És recomanable no usar molts estils diferents ja que poden crear 
confusió o dificultar la lectura, produint un efecte contrari al desitjat. Cada estil ha de tenir 
una funció concreta: evitar “decorar” el CV. 

• Quant a la redacció, se suggereix no utilitzar frases excessivament llargues, evitar les 
subordinades, escriure de forma senzilla, ordenada i coherent, puntualitzar bé i deixar 
separació suficient entre línies i paràgrafs. Això és vàlid per als CV en paper però més 
important encara en un CV digital que probablement serà llegit en la pantalla d'un 
ordinador, la qual cosa és més cansat.  

• Ser molt exacte i clar amb les dades i les dates. En cas contrari podria suscitar 
desconfiança.  

• Es pot col·locar un requadre en la part superior dreta del full d'inici del currículum: aquest 
servirà per ressaltar la fotografia (en cas d'haver-la afegida). També es pot requadrar les 
dades personals per a separar-les de la resta de la informació. En qualsevol cas els 
requadres, línies i altres elements gràfics han d'utilitzar-se amb moderació i cura.  
 
• Amb l'ortografia cal tenir especial cura: un error pot enfonsar tot l'esforç. Utilitzi els 
correctors ortogràfics dels processadors de text.  

• És recomanable incloure en el CV l'adreça web de les empreses en les quals ha treballat 
o dels centres en els quals s'han cursat estudis.  

• En el cas de tenir pàgina web personal, es recomana incloure, en la secció de dades 
personals, el vincle d'accés a ella, de tal manera que els responsables de la selecció de 
personal puguin visitar-la i ampliar la informació del CV. 
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Com afegir la nostra fotografia en el CV digitalCom afegir la nostra fotografia en el CV digitalCom afegir la nostra fotografia en el CV digitalCom afegir la nostra fotografia en el CV digital  

En elaborar el nostre CV Digital en un processador de textos tenim la possibilitat 

d’afegir-li la nostra foto (en formats jpg o gif). Per a portar a terme aquesta tasca 

hem d'escanejar la nostra fotografia o, en el cas que tinguem una càmera digital, 

baixar-la al nostre ordinador. Després hem de guardar-la en format jpg, que 

permet utilitzar fins a 16.777.216 colors (24 bits). Aquest és el format més 

apropiat per a comprimir imatges fotogràfiques amb gran detall. En el cas del 

format gif, ens permet utilitzar només 256 colors, per tant, la qualitat de la nostra 

fotografia serà molt més baixa.  

 

2.2.2.2.             Models de CV digitalModels de CV digitalModels de CV digitalModels de CV digital    

Per disposar de més informació sobre la elaboració del CV digital recomanem 

visitar el lloc web de Barcelona Activa, a la secció d’oportunitats professionals, tal 

com mostra  la imatge. 
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Dins la secció d’Oportunitats Professionals, apartat Orientació i recerca de feina, si 

fem clic a Currículum online, podem trobar alguns formats útils per a crear el 

nostre CV digital o cartes de presentació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Models de Curriculum Vitae1  

 

 

 

                                                           
1
 Font:  http://es.hitcv.com/modelo_de_cv.html 
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http://empleo.unex.es/cuenta/modelo.php 

 

 

 

MODEL DE CARTA DE PRESENTACIÓMODEL DE CARTA DE PRESENTACIÓMODEL DE CARTA DE PRESENTACIÓMODEL DE CARTA DE PRESENTACIÓ    

Càceres, 12 de febrer de 2010  

Benvolguts senyors: 

Sóc una Diplomada en Ciències Empresarials que acaba de concloure els 
seus estudis a la Facultat d’Empresarials de Càceres.  

Estic molt interessada en treballar per a vostès. Conec (Nom de l’empresa) i 
estaria disposada a col·laborar amb el meu esforç i formar part del seu equip humà.  

Els faig arribar el meu currículum vitae. En voldria destacar els meus 
coneixements d’informàtica i comptabilitat, així com els cursos que he realitzat a la 
Facultat.  

Resto a l’espera de notícies seves per si volen citar-me per una entrevista 
personal. Aprofito l’avinentesa per a fer-los arribar una cordial salutació.  

(signatura) 

Snt. Julia Hernández Delgado  

adjunt: Currículum 
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MODEL DE CURRÍCULUMMODEL DE CURRÍCULUMMODEL DE CURRÍCULUMMODEL DE CURRÍCULUM    

Posa aquí el teu nom i cognomsPosa aquí el teu nom i cognomsPosa aquí el teu nom i cognomsPosa aquí el teu nom i cognoms    
elteuemail@mixmail.com  

la teva adreça 

Tels. (666) 123456/(924) 223010 

04004 BADAJOZ 

FORMACIÓ ACADÈMICAFORMACIÓ ACADÈMICAFORMACIÓ ACADÈMICAFORMACIÓ ACADÈMICA    

• LLICENCIAT EN [NOM OFICIAL i COMPLERT DE LA CARRERA] (19XXLLICENCIAT EN [NOM OFICIAL i COMPLERT DE LA CARRERA] (19XXLLICENCIAT EN [NOM OFICIAL i COMPLERT DE LA CARRERA] (19XXLLICENCIAT EN [NOM OFICIAL i COMPLERT DE LA CARRERA] (19XX----20XX)20XX)20XX)20XX)    

Universitat de Extremadura. Facultat de ....  

 Millores qualificacions en: 

o Escriu les millors qualificacions 

FORMACIÓ COMPLEMÈNTARIAFORMACIÓ COMPLEMÈNTARIAFORMACIÓ COMPLEMÈNTARIAFORMACIÓ COMPLEMÈNTARIA    

• Curs 
• Curs 

ACTIVITATS REALITZADESACTIVITATS REALITZADESACTIVITATS REALITZADESACTIVITATS REALITZADES    

• Activitats relacionades amb el treball al que s’aspira.  

IDIOMES I INFORMÀIDIOMES I INFORMÀIDIOMES I INFORMÀIDIOMES I INFORMÀTICATICATICATICA    

ANGLÈSANGLÈSANGLÈSANGLÈS Nivell. 

FRANCÈSFRANCÈSFRANCÈSFRANCÈS    Nivell.    

INFORMÀTICAINFORMÀTICAINFORMÀTICAINFORMÀTICA    Entorn Windows 98 I XP. Office 2000: Coneixement i ús de 
Word, Excel, PowerPoint i Access. Curs d’Internet per la 
Universitat d’Extremadura.  

AFICIONSAFICIONSAFICIONSAFICIONS    

Vigila: Res d’esports de risc. 

DADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALS    

DNI: XX.XXX.XXX-X 

Estat Civil 

Lloc i data de naixement: XX de mes de 19XX 

Permís de Conduir B (si no el tens, no posis res) 

 

Currículum tancat el 13 de juliol de 2007 
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3.3.3.3.             Currículums 2.0Currículums 2.0Currículums 2.0Currículums 2.0    

Llocs web com Easy-CV, 

Micvweb, permeten crear el 

currículum en una plataforma plataforma plataforma plataforma 

virtualvirtualvirtualvirtual     que es diferencia del 

currículum dels portals de 

recerca de feina com el 

d’Infojobs, en que poden 

contenir una informació més amplia, es fan sobre plantilles de dissenydissenydissenydisseny, , , , 

s’agreguen continguts, enllaços i documents, però, sobretot, són currículums amb 

una adreça URLURLURLURL. El que significa que el currículum està disponible a Internet i, per 

exemple, es pot posar en un currículum resumit imprès, per a que un possible 

contractant pugui profunditzar en la informació sobre un candidat consultant-lo a 

la xarxa.  

Però també hi ha lloc web especialitzats com és el cas de Videocurriculum, un 

portal que ofereix la possibilitat de crear el CV en format vídeo.  

 

    

>>>>>>>>>>>>                Per seguir practicant...Per seguir practicant...Per seguir practicant...Per seguir practicant...    

Ara ja coneixes com fer el teu currículum digital i quines plataformes et poden 

ajudar a fer-lo. Per aconseguir el teu objectiu de conèixer els mecanismes per 

trobar feina a través d’Internet et convidem a continuar el teu aprenentatge amb 

la següent càpsula formativa: Troba feina per Internet (2).     
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També et convidem a consultar el volum 10 dels Manuals Cibernàrium 

d’alfabetització digital, titulat “Mostra el teu perfil professional a la xarxa”. Els 

Manuals Cibernàrium es troben a: 

• Les 36 biblioteques públiques de la xarxa de Biblioteques de Barcelona. 

• Els 51 Centres Cívics de Barcelona. 

• La xarxa catalana de telecentres PuntTIC. 

O els pots descarregar a: http://www.cibernarium.cat/manuals. 

 

 


