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RUNA BLANCA som na Núria Martínez i
na San Batle. Com a microcooperativa
materialitzem el canvi de valors enfront
del mercat laboral i les relacions
interpersonals. 

Entenem la nostra feina des de la relació
amb les persones com un element
potencialment transformador i
contestari enfront de les injustícies
socials.



Els tallers per a la recerca activa de feina són
sessions de treball grupal on els/les participants
poden identificar competències i recursos
personals amb l'objectiu de millorar la seva
ocupabilitat i afrontar la recerca de feina. Aquests
estan dissenyats a partir de l'experiència
professional i l'estudi acurat dels seus continguts,
per treballar des d'una metodologia funcional i
basada en la pràctica.

La nostra metodologia

RECERCA ACTIVA DE FEINA

El mercat laboral actual és altament competitiu i
la demanda d'alta qualificació és cada cop més
creixent. Aquest fet fa molt difícil la inserció
laboral de persones que es troben en situació de
vulnerabilitat social.
Des de Runa Blanca treballem per millorar les
competències i recursos personals amb l'objectiu
de millorar l'ocupabilitat i afrontar la recerca de
feina d'una forma més real i positiva.



Els tallers s'ofereixen en paquet, però
també funcionen per separat. Podeu
triar-ne els més adients per la vostra
entitat. Nosaltres els adaptarem al
grup.

La realitat laboral al context de Mallorca

Autoconeixement i expectatives

Eines per presentar el teu Currículum 

Procés de recerca

Estratègies comunicatives

Autocontrol i llenguatge no verbal

Imatge personal i protocols per entrevistes

Eines per afrontar les entrevistes de treball

Simulació d'una entrevista de treball
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El neoliberalisme i globalització,
conseqüències al mercat laboral. 
Competitivitat i meritocràcia. 
Col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
Oportunitats laborals al context de Mallorca.

Continguts

LA REALITAT LABORAL AL
CONTEXT DE MALLORCA
El neoliberalisme, la globalització, el paper que
juguen les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), entre altres aspectes han
configurat un escenari laboral complex per a
molts col·lectius vulnerables. Per aquestes raons,
és fonamental conèixer el funcionament del
mercat de treball a Mallorca i els seus
mecanismes d'inserció, per així establir un
recorregut d'inserció real per a les persones i
ajustat a les necessitats d'oferta i demanda del
territori.

2 Hores



AUTOCONEIXEMENT I
EXPECTATIVES
Conèixer-se a un mateix/a és fonamental per
dissenyar un mapa d'ocupació; ajustat a les
característiques individuals de les persones.
Aquest taller està enfocat a identificar les
habilitats i coneixements personals per després
aplicar-los a diferents àmbits professionals i
formatius. 
Tots i totes comptem amb diferents punts forts
que podem aportar als espais de feina, però
molts cops ens costa identificar-los i plasmar-los
al currículum o entrevista de treball. 

Història de vida laboral.
Formació formal i capacitació. 
Capacitats, habilitats i destreses. 
Visualització d’un escenari real d’inserció. 

Continguts

2 Hores



EINES PER PRESENTAR EL
TEU CURRÍCULUM
L'elaboració d'un bon curriculum vitae (CV) és una
etapa primordial en el recorregut de recerca de
treball. El CV és en moltes ocasions el primer
contacte; per això que ha de cridar l'atenció de
qui el llegeix i exposar en ell els motius que fan
convenient convocar a l'aspirant a una entrevista
laboral. En aquest taller aprendrem a redactar un,
un CV amb adaptat a les diferents candidatures i
ofertes laborals.

Que és un currículum? 
Les parts rellevants del currículum.
Tipologia de currículums.
Estructura i continguts. 

Continguts

2 Hores



PROCÉS DE RECERCA DE
FEINA
És imprescindible conèixer els recursos
autonòmics i locals d'inserció sociolaboral. En el
taller es donen a conèixer, els dispositius
d'inserció sociolaborals: entitats públiques o
privades, que treballen per a l'orientació i
acompanyament professional per a la inserció.
Alguns exemples són: SOIB, Servei Públic de Feina
Estatal-SEPE, PalmaActiva, DOIP-Fundació
Universitat-Empresa, agències de col·locació,
pàgines webs, cercadors, Ett, Xarxes socials...

Mapa d’ubicació de recursos per la inserció
laboral. 
Accés a entitats publiques. 
Accés a entitats privades. 
Recerca online (pagines oficials).
Recomanacions per redacció d’anuncis. 

Continguts

2 Hores



ESTRATÈGIES
COMUNICATIVES A LES
ENTREVISTES
La comunicació assertiva a les entrevistes és una
part decisiva del procés. Per tant és important
practicar l'escolta activa fet que garanteix uns
resultats positius en una entrevista i quan es té
l'oportunitat de comunicar fer-ho de forma
conscient i clara.

Estils de comunicació.
Rol i motivació. 
Escolta activa i no anticipació. 
La importància de ser rigorosos/ses. 

Continguts

2 Hores



AUTOCONTROL I
LLENGUATGE NO VERBAL
Mantenir les teves emocions sota control evitant
reaccions negatives davant de situacions
inesperades o desconegudes com ara els nervis,
és una de les principals claus per afrontar amb
calma una entrevista. Conèixer les expressions
facials, com manegar els objectes, distribució
espacial, distancia corporal, moviments
compulsius, etc. Són elements fonamentals per
donar una imatge de més seguretat.

Elements claus de la comunicació no verbal. 
Paralingüística, kinesia i proxèmica.
Estratègies per el control d’estímuls. 

Continguts

2 Hores



IMATGE PERSONAL I
PROTOCOL PER
ENTREVISTES
La imatge personal és molt important en el
procés de recerca de feina. Cal ser flexibles i
adequar el nostre look al càrrec i filosofia de
l'empresa o entitat a la qual ens presentem. Codis
estètics ben treballats en les entrevistes de feina
poden ser un nexe d'unió molt potent amb
l'entrevistador/a, i arriba a cridar més l'atenció
que altres detalls més tècnics. Per descomptat la
higiene personal cal que sigui impecable.

Higiene corporal, vestuari i postural.
Recomanacions sobre el look segons la
tipologia d'entrevistes.
Complements i caçat.
La psicologia dels colors.

Continguts

2 Hores



EINES PER AFRONTAR LES
ENTREVISTES DE TREBALL
En aquest taller s'expliquen les diferents
modalitats d'entrevistes existents (clàssica, per
competències, col·lectiva, online) i es donaran a
conèixer les preguntes més comuns, preguntes
trampa, com sortir de forma assertiva de
preguntes compromeses i consells pràctics per a
realitzar-la amb èxit.

Diferents models d'entrevistes.
Metodologies i continguts de les entrevistes.
Estructura i guió de les entrevistes.
Preguntes i respostes clau.

Continguts

2 Hores



SIMULACIÓ D'UNA
ENTREVISTA DE TREBALL
Es posaran en practica tots els continguts
apressos durant les sessions anteriors, simulant
una situació real d'entrevista. Es farà seguin el
procediment de fases de (salutacions, comentari
introductori, desenvolupament de l'entrevista i
comiat). Per finalitzar es farà un retorn per part
de grup per valorar l'experiència, reforçar aquells
elements que s'ha executat amb èxit i propostes
de millora per a futures entrevistes reals.

Escaleta de les entrevistes.
Desenvolupament de l’entrevista. 
Retor de les persones observadores. 
Propostes de millora i critiques constructives.

Continguts

2 Hores



L'acompanyament en moments de
vulnerabilitat ha d'aportar caliu, reflexió,
enfortiment i seguretat per seguir
endavant malgrat les dificultats. Les nostres
formacions tenen la intenció de guiar a les
persones cap als seus objectius i autonomia. 

Des de RUNA BLANCA posem a la vostra
disposició tota la nostra creativitat,
experiència i expertesa. 

FER MÉS
AMABLE LA VIDA
DE LES
PERSONES



runablanca.org

info@runablanca.org


