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Com ja hem anat comentant en 
algun altre butlletí, l’actual model de 
selecció de personal dóna tanta 
importància a la formació o als 
coneixements (“el SABER”), com a 
l’experiència o al comportament 
laboral (“SABER FER”), l’actitud  
( “SABER ESTAR”) com la 
motivació, les habilitats o aptituds 
(“VOLER FER”). 
Així, doncs, el conjunt integrat de 
coneixements, capacitats, habilitats, 
destreses i comportaments laborals 
que es posen en joc en l’execució 
d’una determinada activitat laboral 
s ’ a n o m e n a  c o m p e t è n c i a 
professional. 
L’actual mercat de treball està 
marcat per grans innovacions 
tecnològiques, per la deslocalització 
i la hiperespecialització de les 
empreses per tal de poder 
augmentar la seva eficiència 
productiva i econòmica i així tornar-
se més competitives. 
És en aquest mercat de treball on  
s’utilitza el model de competències 
en la gestió de recursos humans. 
És a dir, els/les treballadors/es 
coneixen tan bé el procés del 
treball que, davant de problemes, 
poden aportar solucions. Ja no és 
requereixen treballadors/es que 
simplement obeeixin, es busquen 
treballadors/es que realitzin les 
seves obligacions i que puguin 
aportar el seu potencial, que siguin 
resolutius, que facin suggeriments, 
amb facilitat de comunicació i/o 
c a p a c i t a t  d ’ i n f o r m a r ,  q u e 
s’autogestionin els objectius i fites 
de treball, que planifiquin, que 
siguin capaços de preveure i  
s’organitzin. 
Les competències es mesuren en la 
capacitat d’obtenir resultats en 
l’ocupació i no en la capacitat 
potencial d’aconseguir-ho certificant 
un títol formatiu.  

Quan parlem de competències, 
parlem d’habilitats, actituds, 
coneixements i recursos que es van 
adquirint al llarg de la vida i en 
qualsevol àmbit (laboral, educatiu/
formatiu, familiar, social, etc.). 
Aquestes competències adquirides 
durant la trajectòria vital es poden 
generalitzar a l’àmbit de l’ocupació 
aconseguint enriquir el capital 
competencial al lloc de treball. 
Les competències professionals 
s’han estudiat des de diferents 
perspectives i s’han realitzat 
diverses classificacions. Un dels 
models és l’ISFOL que es basa en: 
- Competències Tècnico-profes-   
sionals. 
-    Competències de base. 
-    Competències instrumentals. 
-    Competències transversals. 
 
Les competències tècnico-
professionals són aquelles que fan 
referència als coneixements teòrics 
i tècnics específics necessaris per 
desenvolupar una activitat laboral 
determinada. Aquestes es duran a 
terme amb la pràctica laboral o a 
través de formacions específiques, 
com per exemple, les escoles taller, 
c a s e s  d ’ o f i c i s ,  f o r m a c i ó 
ocupacional, contínua, universitats, 
cicles formatius, etc. 
 
Les competències de base són les 
q u e  f a n  r e f e r è n c i a  a l s 
coneixements  ins t rumenta ls 
relacionats amb el mercat de 
treball. Són competències base  
d’accés a l’ocupació: conèixer els 
drets i les obligacions dels 
treballadors/es, coneixement de les 
condicions laborals, conèixer 
tècniques de recerca de feina, 
saber uti l i tzar els recursos 
d’ocupació, orientació i formació 
disponibles, etc. 
 

Les competències instrumentals 
bàsiques fan referència al 
coneixement de l’entorn socio-
laboral del territori i tenir capacitats 
bàsiques en llenguatge, escriptura, 
comprensió, càlcul, etc. 
I les competències instrumentals 
específiques que van dirigides a 
coneixements i habilitats quant a 
les noves tecnologies de la 
informació i comunicació, idiomes i 
d’altres. 
Finalment, les competències 
transversals són les que es 
refereixen al conjunt de capacitats, 
habilitats i actituds necessàries per 
actuar en situacions laborals 
complexes. Aquestes competències 
són vàlides en moltes ocupacions i 
en diferents contextos. 
Entre aquestes competències 
destaquem: 
 
- Treball en equip. 
- Comunicació. 
- Relació interpersonal. 
- Disposició a l’aprenentatge. 
- Identificació i valoració de les 
pròpies capacitats. 
- Adaptabilitat. 
- Responsabilitat. 
- Negociació. 
- Tolerància a l’estrès. 
- Planificació. 
- Organització del propi treball. 
- Flexibilitat. 
- Capacitat de decisió. 
- Anàlisi de problemes. 
- Capacitat crítica. 
- Lideratge, etc.  
 
En la situació actual, aquestes 
competències són les que marquen 
les diferències importants entre uns 
treballadors i altres, i és el que cal 
mostrar en els processos de 
selecció quan es fa recerca de feina 
(el que dèiem: saber fer, saber 
estar, voler fer)● 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALSCOMPETÈNCIES PROFESSIONALS  
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8 de Març: Dia Internacional 

de la Dona Treballadora. 
 
Aquesta data és fruit d'un llarg 
procés... S’atribueix la seva celebració 
a l'incendi del 1908 en una fàbrica tèxtil 
de Nova York, on van morir unes 100 
dones treballadores que s'havien 
declarat en vaga i tancat a la fàbrica.  

En realitat, van succeir altres fets que 
ho van impulsar: la vaga de 
treballadores del tèxtil de 1857, 
l'incendi de la fàbrica Cotton i el de la 
Triangle Shirtwaist Company el dia 25 
de març de 1911, on van morir 142 
obreres (la majoria immigrants joves) 
que l'any anterior havien protagonitzat 
una vaga per demanar millores 
laborals. 

Les primeres celebracions del Dia de la 
Dona van ser per part de les socialistes 
nord-americanes al 1908. L'any 1910, 

a Europa en la II Conferència 
Internacional de Dones Socialistes 
Clara Zetkin va proposar l'establiment 
del Dia Internacional de la Dona per 
promoure el sufragi femení, la pau i la 
llibertat. Des de llavors, la diada a 
Europa se celebrava el 19 de febrer. 
En canvi, a partir de la protesta per la 
manca d’aliments protagonitzada per 
les dones russes el 8 de març de 1917, 
es va fixar la data del Dia Internacional 
de la Dona en la data actual (08-03) 
amb la voluntat de reviure la lluita de 
les dones treballadores per obtenir 
millores laborals i socials.  

A Tarragona i voltants, amb motiu de la 
commemoració es realitzaran durant 
tota la setmana una sèrie d’actes: 

▪ Tallers “Conèixer per canviar la 
mirada”. Centres Civics (Bonavista, St. 
Salvador, St.Pere  St. Pau i Torreforta). 

▪ Exposició fotogràfica: “Homes”. 
Centre cívic Bonavista. 

▪ Cicle “Dona, el teu millor tu”. IMET. 

▪ Xerrada “Psicologia de les dones del 
s. XXI” Col·legi de Psicòlegs. 

▪ Conta-contes. Centre Cívic de Reus 

▪ Fira Vida. Casal cívic de Campclar. 

▪ “CC.OO pel treball i la igualtat de 
gènere”. Casa del Mar. 

▪ 10è Concurs literari “Relats de 
Dones”. Ajuntament Tarragona. 

▪ “Radio Xasi; la bona ona de la 
igualtat”. UGT. 

▪ Concentració i lectura del manifest. 
Estàtua dels Despullats. 

▪ Exposició “Mans de Dones”. Teatre 
Metropol. 

▪ Actuació dels col·lectius de dones de 
Tarragona al Metropol. 

Per a més informació consultar la web 
www.tarragona.cat● 

Actualment es realitzen processos participatius pro-
moguts des d’entitats públiques per generar debats 
socials i espais per a la recollida d'aportacions ciuta-
danes destinades a millorar tant el contingut com l'a-
plicació de les diverses polítiques locals. 

Aquests processos poden referir-se tant a polítiques 
que afectin àmbits territorials específics (per exemple: 
barris, districtes, ciutat, comarca, etc.) com als diver-
sos àmbits sectorials de les polítiques locals (per 
exemple: urbanisme, medi ambient, educació, desen-
volupament econòmic, mobilitat, polítiques socials, 
etc.). O una combinació d’ambdós àmbits. 

La persona encarregada d’estructurar aquesta tasca 
és el/la tècnic/a de participació. Una figura relativa-
ment nova que acostuma a tenir una formació en el 
camp social (sociologia, ciències polítiques, psicolo-
gia, antropologia, pedagogia...) però no hi ha uns es-
tudis de referència específics de primer i segon cicle. 
Sí en canvi hi ha Postgraus i Màsters; així com 
l’existència de formacions organitzades per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, la Generalitat, 
Diputacions Provincials o altres organismes i entitats. 

Com que la seva presència es dóna en l’actualitat en 
les administracions públiques, la manera d’accedir-hi 
és mitjançant convocatòria pública i la seva categoria 
professional, com a tècnic que és, hauria de ser com 
a mínim la d’un tècnic A2 (per tant requeriria una di-

plomatura).  

Les funcions d’aquesta persona són entre d’altres:  

- assessorar els tècnics i treballadors municipals i 
comarcals en la definició, gestió, execució i prepara-
ció de projectes de participació ciutadana. 

- gestionar i/o dinamitzar processos i òrgans partici-
patius.  

- realitzar el seguiment i avaluació de projectes de 
dinamització i estructuració de la participació mitjan-
çant reunions amb tècnics i regidors. 

- impulsar i coordinar espais d’intercanvi de treball 
conjunt i d’experiències entre tècnics. 

- promoure la formació de tècnics, polítics, entitats i 
ciutadans mitjançant jornades, cursos, seminaris... 
sobre qüestions relacionades amb la participació ciu-
tadana.  

- sensibilitzar la ciutadania en general i professionals 
i polítics sobre la democràcia participativa. 

- informar i sistematitzar les possibilitats existents 
en diversos temes (subvencions, formacions, etc), de 
recursos disponibles a la xarxa pública i d’iniciativa 
social o del sector privat. 

- promoure i donar suport a la creació d’espais de 
treball transversal en les diferents institucions● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ 
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Què és l’ACTIC? 
“Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació”. 

És un certificat acreditatiu de la 
competència digital, entesa com la 
combinació de coneixements, 
habilitats i actituds en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i la 
comunicació que les persones 
despleguen en situacions reals per 
assolir objectius determinats amb 
eficàcia i eficiència. 

L’ACTIC permetrà demostrar les  
competències TIC mitjançant una 
prova telemàtica. Les persones que la 
superin satisfactòriament tindran un 
certificat que emetrà la Generalitat, i 
que els possibilitarà acreditar un 
determinat nivell de competències 
(bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant 
d e  q u a l s e v o l  e m p r e s a  o 
administració. 

Característiques de l’ACTIC: 

Amb l’ACTIC es pot acreditar, davant 
de qualsevol instància pública o 
privada, les competències en 
tecnologies de la informació i la 
comun icac ió .  E l s  con t ingu ts 
incorporen una perspectiva global 
sobre la societat del coneixement, i 
sobre les bones pràctiques, el civisme 
i la cultura digital. 

Les persones amb discapacitat igual o 
superior al 33% han de declarar 
aquesta circumstància en la sol·licitud 
i acreditar-la amb documentació. 

Competències, nivells i certificats: 
El model d’acreditació es composa 
de  3 nivells de certificació: bàsic (1), 
mitjà (2) i avançat (3). 

Procediment per obtenir-la: 
És requisit per participar en la prova  
ser major de 16 anys i pagar la taxa 
establerta. El tràmit haurà de ser 
preferentment telemàtic. 

Finalitats de l’ACTIC: 
- Promoure la capacitació digital de la 
ciutadania per contribuir a una 
societat del coneixement inclusiva, 
d i n à m i c a  i  c o m p e t i t i v a .                                                                                         
- Millorar qualitativament l’ús TIC.                                
- Augmentar la qualitat i l’estan-
darització de la seva formació.            
-Donar homogeneïtat als nivells 
competencials de referència per al 
mercat de treball afavorint la 
integració de les empreses en la 
s o c i e t a t  d e  l a  i n f o r m a c i ó .                      
- Incrementar la demanda de les TIC.       
- Incrementar la cohesió digital. 

La competència digital 

La competència digital és una 
competència bàsica per a la persona, 
útil en diversos contextos i diferents 
situacions, en l’àmbit professional, 

personal o social. 

“Competència digital” comporta l’ús 
segur i crític de les tecnologies de la 
societat de la informació per al treball, 

l ’oc i  i  la  comunicac ió.  Una 
competència que ha de permetre un 
bon ús de l’ordinador i altres 
dispositius per obtenir, avaluar, 
emmagatzemar, produir, presentar i 
intercanviar informació, així com per 
comunicar-se i participar en xarxes de 
col·laboració a través d’Internet. 

La normativa es pot consultar al 
Decret 89/2009, de 9 de juny i a 
l’Ordre GAP/378/2009, de 30 de juliol. 

I la resta de d’informació a: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/
actic/
menuitem.6e938bcaad359602f055c3
10b0c0e1a0/?
vgnextoid=819fd65ab5d3e110VgnVC
M1000000b0c1e0aRCRD&vgnextcha
nnel=819fd65ab5d3e110VgnVCM100
0000b0c1e0aRCRD● 

            EL 15 DE MARÇ DEIXEM DE SER PUNT DE SUPORT DE LA UOC 

                                         
HORARI PIJ I AULA D’ORDINADORS: 

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS  
I DE 9:30 A 14H ELS DIVENDRES 

HORARI SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 
DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H   

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS: MODEL ACTIC  
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