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Marketing personal i recerca de feina 
 

1.1.1.1. Esquema d’un “Currículum Vitae complet” a InternetEsquema d’un “Currículum Vitae complet” a InternetEsquema d’un “Currículum Vitae complet” a InternetEsquema d’un “Currículum Vitae complet” a Internet    

2.2.2.2. Publicar el teu Currículum Vitae en un Publicar el teu Currículum Vitae en un Publicar el teu Currículum Vitae en un Publicar el teu Currículum Vitae en un weblogweblogweblogweblog    

3.3.3.3. Publicar el “CV complet” en un lloc webPublicar el “CV complet” en un lloc webPublicar el “CV complet” en un lloc webPublicar el “CV complet” en un lloc web    

4.4.4.4. Publicar un Vídeo CurrículumPublicar un Vídeo CurrículumPublicar un Vídeo CurrículumPublicar un Vídeo Currículum    

5.5.5.5. Promoure el teu perfiPromoure el teu perfiPromoure el teu perfiPromoure el teu perfil en una xarxa l en una xarxa l en una xarxa l en una xarxa social social social social professionalprofessionalprofessionalprofessional        

 

En un mercat laboral competitiu l’ús de les noves tecnologies per la cerca de feina 

no pot limitar-se a accedir a les ofertes publicades en els diferents portals i borses 

de treball on line. Amb uns mínims coneixements de les eines d’Internet es poden 

elaborar continguts interactius que permetin millorar el nostre  “màrqueting 

personal”.  

El màrqueting personal es pot definir com “ vendre’s a un mateix”: 

construir una imatges determinada que potenciï les característiques 

personals, competències i habilitats que més poden afavorir a l’hora 

d’aspirar a una candidatura laboral. Hi ha moltes tècniques per 

elaborar una imatge de marca personal eficaç, que es poden 

aprendre en els llibres, portals web relacionats amb la cerca de feina o en cursos: 

per a més informació sobre aquest punt es pot contactar amb la línia d’activitat 

d’accés a la Ocupació de Barcelona Activa.  

 (http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/oportunitats-

professionals/acces-a-l-ocupacio/index.jsp) 

 

De la mateixa manera que cultivem una imatge personal com a part de la nostra 

estratègia laboral, aquesta imatge pot tenir també i ha de tenir també el seu 

reflex a Internet. Actualment, allò que som i fem al ciberespai ens defineix com a 

persones i professionals. És necessari conèixer aquests recursos i treure’n partit.  
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Posem com exemple el CV: a una empresa només podem enviar o fer arribar (en 

paper o per correu electrònic) el “Currículum Vitae resumit” (màxim de 2 pàgines). 

Però Internet ens permet disposar d’un CV extens en el que podem desenvolupar 

tota la informació que creguem oportuna sobre la nostra experiència, capacitats i 

característiques personals a fi de demostrar la qualitat de la nostra candidatura a 

un lloc de treball o a un client potencial. Les empreses poden accedir, si ho volen, 

a aquest “currículum virtual” i  obtenir informació que el CV convencional no conté 

i que pot ser decisiva alhora de contractar a una persona o una altra.  

 

Amb les eines d’Internet es poden difondre tant el perfil personal 

com el professional. Igualment, la informació no està subjecte a 

l’estructura rígida o al format predeterminat de currículum que 

proposen els portals de recerca de feina: podem presentar el 

contingut de la forma que considerem més adequada per 

promocionar-nos com a professionals. 

 L’objectiu d’aquest taller és donar a conèixer l’existència d’eines com les pàgines 

web personals, els weblogs, plantilles per allotjar currículums en portals i xarxes 

per publicar el currículum vitae. 

Aquestes publicacions poden contenir el “CV Complet”, és a dir, el Currículum 

Vitae resumit i, a més, el perfil ampli de l’usuari amb accés a continguts com a un 

book professional, explicacions detallades de les activitats laborals, fotografies, 

textos personals, vídeos i enllaços d’interès. Tot això permet donar-se a conèixer 

millor a les empreses, o bé si és el cas d’un treballador autònom, captar nous 

clients.    

Les possibilitats del màrqueting personal a Internet són molt grans, així com el 

nombre d’eines disponibles. En les dues hores d’aquest taller farem una 

introducció al tema fixant les idees principals perquè després cada persona pugui 

treballar la seva estratègia de màrqueting personal a Internet segons les seves 

necessitats i la seva creativitat.  
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1.1.1.1.             Esquema d’un “Currículum Vitae Complet” a Internet: Esquema d’un “Currículum Vitae Complet” a Internet: Esquema d’un “Currículum Vitae Complet” a Internet: Esquema d’un “Currículum Vitae Complet” a Internet: 

el Menú del CV digitalel Menú del CV digitalel Menú del CV digitalel Menú del CV digital    

La forma en que es disposa en el lloc web la informació que conté el CV ha de 

tenir una estructura clara, enfocada a presentar l’experiència laboral, els estudis, 

les habilitats i competències. Veiem algunes pautes per realitzar-ho:  

 

1. La pàgina principalLa pàgina principalLa pàgina principalLa pàgina principal o inici ha de tenir informació  “Sobre l’usuari”. Totes les 

dades personals i de contacte, a més d’una versió resumida o introductòria del 

perfil i dels enllaços que es proposen; dit d’una altre manera,  un menú amb els 

diferents continguts que es vol desenvolupar de manera més àmplia. De vegades, 

aquest apartat ve determinat, en altres depèn del criteri personal.  

És interessant incloure un breu vídeo d’auto–presentació: és una bona estratègia 

per que l’empresa interessada tingui una idea addicional de la persona. Si decidim 

incloure un vídeo hem de tenir en compte aspectes com la qualitat de gravació, la 

vestimenta, el to i la direcció del discurs, la gestualitat, l’aprofundiment del 

discurs, etc. Un mal vídeo pot ser contraproduent per la imatge.  

 

2. Perfil ProfessionalPerfil ProfessionalPerfil ProfessionalPerfil Professional. L’objectiu de publicar a Internet el currículum és aprofundir 

en aspectes que no poden estar tan destacats en el CV resumit. Per això el més 

recomanable és desenvolupar el contingut per àrees i funcions; per exemple: 

docència, investigació, creacions pròpies, participació o en col·lectius, treball 

autònom, etc.  

En primer lloc és fonamental donar a conèixer els objectius 

professionals i les raons que el candidat té per desenvolupar-se 

en un camp determinat, i posteriorment incloure les àrees i les 

funcions del perfil professional.  
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3. Recursos i EnllRecursos i EnllRecursos i EnllRecursos i Enllaçosaçosaçosaços: El perfil professional pot anar vinculat a publicacions 

firmades pel candidat o a documents propis en format PDF, fotografies, vídeos 

que són exemples de la seva activitat professional, personal o acadèmica. Aquests 

materials il·lustren l’experiència i el perfil del candidat, sigui utilitzant enllaços a 

les publicacions o creant ressenyes dels mateixos o de fotografies, gràfics, plànols, 

entre altres.   

Igualment, hi ha documents recomanables que es poden proporcionar afegint els 

enllaços ja sigui dins del desenvolupament del CV, dins d’un contingut o en un 

apartat.  

També és interessant incloure en les activitats professionals els llocs web de les 

institucions on l’usuari ha treballat o amb les que ha tingut una relació 

professional.    

 

4. AltresAltresAltresAltres: Aquest espai també pot ser utilitzat per mostrar altres coneixements, 

capacitats, habilitats o materials addicionals com per exemple, escrits propis o en 

altres Idiomes, aficions....    

Es pot, igualment, tenir un apartat de “destacats” o avisos de treball autònom 

(free lance) i opcions per  contacte per teletreball.  

 

Altres dels avantatges de publicar el CV a Internet es que pot mostrar-se barrejant 

tots els elements a la vegada: només fent un clic sobre ell l’empresa pot accedirà 

a la informació desitjada. 
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2.2.2.2.             Publicar el Curriculum Vitae en un Publicar el Curriculum Vitae en un Publicar el Curriculum Vitae en un Publicar el Curriculum Vitae en un weblogweblogweblogweblog    

Els sistemes de gestió de continguts per la publicació de blogs, han de tenir un 

caràcter més seriós i una bona varietat de plantilles, aplicacions d’edició variades i 

opcions de seguretat addicionals.  

En aquest sentit BloggerBloggerBloggerBlogger és el gestor que més 

aplicacions té i el més conegut. WordpressWordpressWordpressWordpress també 

és molt conegut i té versions en diversos idiomes, 

i    BlogspotBlogspotBlogspotBlogspot és un dels més senzills per  crear.  

 

 

 

En els serveis per crear blogs es poden trobar alguns que contenen  “Currículums 

complerts”. Per exemple el lloc  http://blogspot.es/ té una Guia de Blogs on es 

poden trobar diversos exemples de Currículums o de prestació de serveis 

professionals.  
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És una realitat que molts d’aquets blogs no contenen informació suficient per ser 

visibles en la Web per això es recomana el següent:  

• Utilitzar noms i cognoms complerts en la URL és la millor forma de ser visible.  

• En la informació sobre el blog descriure de manera concisa el perfil laboral, de 

manera que sigui informatiu y atraient. 

 

• Introduir diferents paraules clau en el moment de crear les publicacions. Si 

s’efectuen cerques del blog que s’ha creat o aquest té més oportunitats de ser 

visible.   

 

• Tenir un Menú el més complert possible i fer 

publicacions que demostrin el coneixement que es 

té de les diferents àrees.    

 

• Les etiquetes de les publicacions poden ser molt útils si es vol oferir serveis, per 

exemple a http://es.wordpress.com/ surten núvols 

d’etiquetes per els temes més buscats.  

 

Donat que publicar a Internet fa que les dades siguin públiques és 

recomanable que les dades més personals no es publiquin i es posi 

una adreça de correu electrònic o una casella de contacte.  

 

• L’elecció de la plantilla és important ja que reflexa d’alguna manera la  imatge 

de la persona i la seva professió i ha de anar acord amb el que es vol projectar.     
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3.3.3.3.             Publicar el “CV complet” en un Publicar el “CV complet” en un Publicar el “CV complet” en un Publicar el “CV complet” en un llllloc Web.loc Web.loc Web.loc Web.    

Hi ha portals que ofereixen plantilles amb diversos dissenys que es poden utilitzar 

per publicar a Internet el Currículum Vitae i que a més donen exemples, serveis i 

aplicacions addicionals que poden ser de molta utilitat per promoure el nostre 

perfil laboral. Un exemple és http://www.micvweb.com/ . 

En aquest portal per allotjar 

gratuïtament els CV es troben 

exemples, cartes de presentació i 

serveis com els de currículum vídeo o 

en veu i recomanats. 

 

A més, es converteix en un directori i 

buscador per qui desitgi trobar perfils 

per nom o per tipus de treball.    

 

 

El primer pas és fer el registre  a l’apartat d’Alta 

usuaris o empreses.  

 

Inscripció pas a pas Inscripció pas a pas Inscripció pas a pas Inscripció pas a pas     

 

1.1.1.1. Completar les dades començant l’e-

mail i la contrasenya que servirà per a 

accedir. Com és un servei gratuït els 

interessa saber com els has conegut. 
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Llavors s’envien les dades per a seguir amb el seguiment pas a pas.  

Amb aquest procés ja s’haurà 

donat d’alta del compte, a partir 

d’aquí, es comença a construir el 

currículum amb les dades 

personals. És important tenir en 

compte que és un servei que 

arriba als empresaris, raó per el 

qual les dades han de ser reals i sèries encara que tots els camps no són 

obligatoris. 

 

El servei envia un correu al 

compte de correu electrònic que 

s’ha registrat de manera que 

s’ha de revisar el correu, obrir el 

missatge i activar el compte fent 

clic a l’enllaç. Amb aquesta 

informació tornem a la pàgina i 

segueix el procés utilitzant el 

codi d’activació.   

 

 

Un cop hem activat el 

compte ingressem per a 

seguir amb la inserció 

de les dades.   

 

 

Si no hem fet l’activació s’utilitza l’enllaç Activar per a activar-ho.   
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2.2.2.2. Realitzar la inserció de les dades, començant pel nom de l’adreça d’Internet, la 

selecció de l’àrea professional i la forma de presentar la informació.   

També és possible activar una contrasenya com una opció de seguretat.   

 

Sempre que s’agregui qualsevol dada, 

clicar el botó GUARDAR DATOS i per a 

seguir s’utilitza el botó ENVIAR DATOS- 

SIGUIENTE.        

 

Es poden establir opcions de 

privacitat sobre les dades, 

establint quines es poden 

veure a la web del currículum. 
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Per  afegir les experiències 

laborals s’utilitza el botó 

AGREGAR EXPERIÈNCIA 

LABORAL quantes vegades 

sigui necessari i el sistema 

anirà organitzant d’acord 

l’orde que s’escull 

(cronològicament o funcionalment). 

 

En aquest apartat és important aprofitar per a donar a conèixer les funcions 

exercides en el camp Descripció del lloc de treball. Les experiències es numeren i 

sempre existeix la possibilitat d’editar-les amb l’opció que ofereix a l’enllaç 

LIMPIAR.  

L’apartat d’Estudis funciona de manera 

similar, s’afegeixen les dades i cada estudi 

addicional s’escriu amb el botó AÑADIR 

estudis reglats. En aquesta opció hi ha la 

possibilitat de posar el títol AJUDA en el 

cas de casos molt específics.  

 

Entre els apartats d’informació 

addicional es troba IDIOMES en el 

que es poden escollir el nivell i 

afegir informació addicional que 

aclareixi aspectes de 

l’aprenentatge del idioma. 
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Els coneixements informàtics on es 

poden descriure els programes que 

se saben fer servir.   

 

 

 

 

Finalment, es dóna espai per a un 

altre tipus de formació en el que es 

pot escollir l’àrea d’estudis i el títol 

obtingut.  

A la casella activar ens permet la visualització d’aquestes dades a la pàgina.  

 

 

 

 

 

 

 

Un avantatge addicional és que el candidat pot utilitzar aquest recurs per 

presentar entrevistes diferents llocs i estalviar-se trasllats a altres ciutats.   

 

Aquests vídeos també es poden penjar a una xarxa social professional a Internet, 

remetre l’enllaç per correu electrònic, enviar a un arxiu digital o afegir al CV imprès 

o adjuntar-lo a una borsa de treball a Internet.  



 

 

 13 

Altres opcionsAltres opcionsAltres opcionsAltres opcions: 

• fotografiesfotografiesfotografiesfotografies: 

Tenir un compte per  fotoblogs com Flickr i construir amb fotografies a manera de 

Book de treballs, tot el que es pot mostrar en imatges i gràfics. De manera que 

quan  sobre el perfil es troben les dades i es pot veure el treball de les fotos 

publ

icad

es.  

 

 

 

 

• So: So: So: So:     

Amb aplicacions de podcasting com les que es troben al directori de 

http://www.podcastellano.com/. 

Obrir un compte d’acord amb el tema del servei de podcast, es grava l’arxiu de so 

en programes com  Audacity en format MP3 i es puja a un servidor per a allotjar 

podcast com Loudblog o podomatic o directament a serveis com wordpress, 

Blogger que tenen eines per a enllaçar l’àudio.   

 

3.3.3.3. Inserció d’arxius: 

La primera inserció és la de fotografies, en aquesta part del procés hi ha uns 

requisits que s’han de tenir en compte: 
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• L’arxiu ha d’estar en format BMP, JPG o GIF que són els que menys pesen, 

perquè la grandària màxima de l’arxiu ha de ser de 50 Kb. 

• Es recomana que la fotografia tingui 100 píxels.  

• No tenir continguts no adequats o referències sexuals, ofensives o que 

requereixin drets d’autor.  

 

La segona possibilitat és inserir un vídeo,  per això es requereix que amb 

anterioritat s’hagi pujat un vídeo a Youtube, copiar l’adreça URL i inserir en el cap 

per Añadir Documento,  

  

 

 

 

 

També és possible gravar directament un vídeo si es disposa d’una càmera web . 

  

 

4.4.4.4. Afegir una carta de presentació. En el lloc web hi ha diversos exemples que es 

poden veure per a redactar-la, es poden fer de forma genèrica, però en el cas 

d’haver optat per una empresa en especial es pot establir destinatari.  
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5.5.5.5. Previsualitzar i arranjaments. Un cop hem acabat amb tot el procés s’escull 

alguna de les plantilles disponibles, les que més ens agradi i la seleccionem.  

A l’enllaç “VISTA PRELIMINAR” es pot veure com queda el currículum i accedir a 

les altres possibilitats del compte.  

 

 

• CV Formato libreCV Formato libreCV Formato libreCV Formato libre: permet publicar la pàgina del CV 

amb altres característiques.  

• Pon MúsicaPon MúsicaPon MúsicaPon Música: permet afegir música, utilitzant un arxiu 

de so,   

• Enviar a un amigoEnviar a un amigoEnviar a un amigoEnviar a un amigo: o empreses per a difondre el lloc 

del Currículum.  

• Borrar o Desactivar CV WebBorrar o Desactivar CV WebBorrar o Desactivar CV WebBorrar o Desactivar CV Web: quan ja no el volem 

tenir disponible a Internet 

 

També hi ha un enllaç a consells del portal i un menú 

d’ajuda.   
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4.4.4.4.             Publicar un Vídeo Currículum Publicar un Vídeo Currículum Publicar un Vídeo Currículum Publicar un Vídeo Currículum     

En un vídeo currículum es pot fer relació de l’experiència professional explicant, en 

forma d’entrevista, tot allò que sigui rellevant sobre la qualificació i els interessos 

del candidat.   

El més important d’aquesta forma de mostrar l’experiència laboral és que permet 

a un possible contractant conèixer les formes d’expressió oral, relacions 

interpersonals, habilitats creatives i tècniques de la persona, a més, de demostrar 

un coneixement d’eines útils d’Internet i d’habilitats tècniques en l’edició del 

vídeo. 

 

En la cerca de feina és important destacar sobre els altres candidats. El vídeo a la 

web és una opció innovadora i que crida l’atenció i, a la vegada, demostra un 

encarregat de recursos humans que el candidat confia en si mateix i en la seva 

imatge.  

Els vídeos es pugen a llocs com Google Videos, Youtube,  Tinypic, Veoh, TuTV, 

Yahoo vídeos, entre d’altres. Si es disposa d’una càmera web es pot fer 

directament; sinó amb una càmera de vídeo digital senzilla es pot fer diferents 

proves o gravacions que es poden editar i després pujar-les.  

 

5.5.5.5.             Promoure el teu perfil en una xarxa social professional Promoure el teu perfil en una xarxa social professional Promoure el teu perfil en una xarxa social professional Promoure el teu perfil en una xarxa social professional     

Les comunitats virtuals, els grups, fòrums i xarxes socials tenen diverses 

aplicacions. En elles es troben persones que comparteixen àrees de treball i 

camps laborals específics pels quals són molt útils per donar-se a conèixer, 

consolidar un perfil professional a Internet o establir contactes que puguin portar a 

una oferta de feina o a la localització de clients (en el cas dels professionals 

autònoms).  
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Hi ha diferents xarxes socials professionals d’àmbit espanyol o 

internacional: una de les més populars és Xing, que funciona 

com un directori de contactes de negocis i dóna la possibilitat 

de conèixer i descobrir professionals d’un mateix sector. 

Las principals funcions de www.xing.com són: 

- Trobar nous canals de venta, companys i treball.  

- Trobar executius.  

- Obrir portes a les empreses als usuaris que ho utilitzen.  

 Per utilitzar aquesta eina és necessari registrar-se, omplir un formulari que ens 

confirma la inscripció mitjançant un correu electrònic, així el sistema confirma la 

direcció electrònica i activa el compte.  

És important omplir tot el perfil en detall per facilitar les dades als altres usuaris. 

Aquestes dades ajudaran a delimitar l’àmbit de treball i els interessos personals.  
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Es pot canviar el nom d’usuari, la clau d’accés, actualitzar les dades personals i 

escollir quines parts del perfil estan visibles per la resta i quines queden en la 

privacitat.   

 

 

Un cop fet el perfil amb 

tota la informació i 

seleccionat el grau de 

privacitat, l’usuari pot 

donar-se d’alta en 

diversos grups, 

dependent de les 

necessitats i objectius 

professionals.  
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Els grups estan dividits per categories, cadascú indica el número de persones que 

formen part d’aquest. També es pot escollir entre els grups més grans (de 

membres) i els més nous.  

 

 

En cada una d’aquestes 

categories hi ha 

subcategories dividides 

entre: 

- Grups “en tu 

idioma” 

- Grups “en otros 

idiomas”. 

 

 

Quan s’escull un grup, es pot veure els membres que formen part, el moderador, 

la topologia de grup i quins treballs estan buscant o ofereixen a través de Xing.   
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Per formar part d’un grup s’escull fent un clic en el botó ¡Participa!¡Participa!¡Participa!¡Participa! S’entra 

directament a formar part del grup.  

Un cop a dins del grup es pot: 

1. Entrar en el Fòrum i llegir les aportacions de tots els participants i escriure: 
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2. Buscar a persones que puguin estar en el grup, a través del seu nom o 

empresa on treballa.    

3. Veure els membres que participen en aquest grup. 

 

4. Entrar en el seu perfil per llegir el Currículum, en quins altres grups 

participa i deixar-li algun tipus de missatge de contacte i posar-los en 

contacte amb terceres persones que pensem que s’adapten al perfil.  

 


