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PERFIL PERSONAL I PERFIL PROFESSIONAL
EL PERFIL PERSONAL
L'autoavaluació del perfil personal del tècnic i del tècnic superior superior
L’èxit i la satisfacció per trobar i mantenir una feina, com també l’estabilitat en aquesta, depenen, en un
percentatge molt elevat, de la congruència entre els trets que caracteritzen la vostra personalitat i els trets
de personalitat necessaris per desenvolupar-la en l’ àmbit de treball que heu escollit.
En el moment en què us plantegeu el futur professional, una de les primeres coses a fer és definir el vostre
perfil personal. És molt important conèixer-se a un mateix. Conèixer les característiques personals, els trets
que us caracteritzen i conèixer les pròpies possibilitats. D'altra banda, és molt important que també
conegueu els vostres interessos professionals, que conegueu què és el que més o menys us agrada,i quin
és el grau d’esforç que esteu disposats a fer per aconseguir-ho.
La sinceritat amb què afronteu el coneixement de tots aquests aspectes us facilitarà l’apropament al món
laboral amb garanties d’èxit. Una de les formes més utilitzades i que més bon resultat dóna per aconseguir
aquest coneixement d’un mateix, per aconseguir el coneixement del perfil personal, és l’autoavaluació o
l’autoanàlisi.
A continuació teniu un exercici estructurat en diferents etapes que us pot permetre arribar al coneixement de
vosaltres mateixos mitjançant l’autoavaluació.
Per arribar a conèixer el vostre perfil personal, us proposo que examineu diferents aspectes de la vostra
personalitat mitjançant un qüestionari que us permeti l’autoavaluació. Un cop emplenat el qüestionari,
estareu en disposició de treure les conclusions pertinents.
Podeu ampliar el qüestionari en tots els aspectes que considereu necessaris.
Per fer-ho, podeu fer servir els continguts vistos en el material paper, concretament en l’apartat dedicat al
perfil personal del nucli formatiu Per a la confecció del vostre qüestionari d’autoavaluació, podeu mirar a
Internet, si bé a continuació (taula 1) teniu un exemple de qüestionari amb tota una sèrie d’ítems que és
recomanable que, com a mínim, valoreu.
Taula 1. Autoanàlisi del perfil personal

Aspectes a valorar

Valoració personal

Observacions

Capacitats intel·lectuals
Expressió oral
Comprensió
Resolució de problemes
Càlcul matemàtic
Capacitats motrius
Coordinació de moviments
Agilitat
Capacitats afectives
Emotiu
Sensible
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Tranquil
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Formació professional

Responsabilitat
Capacitats manipulatives
Habilitat manual
Destresa
Capacitats artístiques
Creativitat
Imaginació
Capacitats de comunicació
Relació amb els altres
Capacitat d’adaptació
Assertivitat
Persuasió

Amb freqüència passa que les característiques individuals de la personalitat tenen a veure amb el camp
professional en què s'exerceix la professió escollida. És a dir, que les persones que treballen en un camp
professional tenen trets de la personalitat semblants o comuns. Segons aquest plantejament hi ha unes
característiques o qualitats que són pròpies de la vostra professió.
Un cop hàgiu elaborat el vostre qüestionari, estareu en disposició de valorar si el vostre perfil personal
encaixa amb les característiques o habilitats pròpies de la professió escollida. Per poder extreure aquestes
conclusions, torneu a emplenar el qüestionari d’autoavaluació confeccionat per conèixer el vostre perfil
personal. Però aquesta vegada cal que l’empleneu fixant-vos en les característiques que creieu que són
pròpies de la personalitat de qui exerceix la professió que heu escollit (taula 2).
Taula 2. Autoanàlisi del perfil personal del tècnic i del tècnic superior

Aspectes a valorar

Adequació a la professió

Observacions

Capacitats intel·lectuals
Expressió oral
Comprensió
Resolució de problemes
Càlcul matemàtic
Capacitats motrius
Coordinació de moviments
Agilitat
Capacitats afectives
Emotiu
Sensible
Tranquil
Responsabilitat
Capacitats manipulatives
Habilitat manual
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Formació professional

Destresa
Capacitats artístiques
Creativitat
Imaginació
Capacitats de comunicació
Relació amb els altres
Capacitat d’adaptació
Assertivitat
Persuasió
A partir de l’anàlisi dels dos qüestionaris estareu en disposició d’extreure les conclusions que us permetin
saber si els trets de la vostra personalitat encaixen amb els trets de la personalitat característica d’un
professional del vostre cicle.

L'adequació del perfil personal als requeriments de les empreses
Visiteu diferents pàgines web relacionades amb portals d’ocupació. Mireu algunes de les ofertes de treball
que hi ha relacionades amb l’àmbit de la informàtica i la comunicació.
Podeu visitar les adreces següents, corresponents als portals d’ocupació principals (que podeu consultar en
la secció “Més informació” del web del mòdul).

•
•
•
•
•

http://www.infojobs.net
http://www.laboris.net
http://www.monster.es
http://www.trabajos.com
http://www.infoempleo.com

A partir de les conclusions extretes en l’exercici anterior en la comparació dels dos qüestionaris, cal que
analitzeu, en les ofertes triades, quines són les característiques personals que més cerquen i que més
rebutgen les empreses. Feu-ho per escrit. Podeu fer servir la mateixa graella que en l’exercici anterior amb
alguna variació en l’eix de coordenades (taula 3).
Taula 3. Autoanàlisi de les ofertes de treball amb relació a les característiques personals

Aspectes a valorar

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Capacitats
intel·lectuals
Expressió oral
Comprensió
Resolució de
problemes
Càlcul matemàtic
Capacitats motrius
Coordinació de
moviments
Agilitat
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Formació professional

Capacitats afectives
Emotiu
Sensible
Tranquil
Responsabilitat
Capacitats
manipulatives
Habilitat manual
Destresa
Capacitats
artístiques
Creativitat
Imaginació
Capacitats de
comunicació
Relació amb els altres
Capacitat d’adaptació
Assertivitat
Persuasió

EL PERFIL PROFESSIONAL
El perfil professional del tècnic o del tècnic superior està constituït per les capacitats professionals que li
permeten dur a terme el conjunt d’activitats de la seva professió de manera competent.
Exercir una professió en el mercat laboral comporta poder fer totes les activitats que li són pròpies. Ara bé la
manera en què una persona pot arribar a adquirir les capacitats que li facilitin l'execució de les diferents
activitats de la professió es pot donar des de tres vies diferents: des de la via de l’experiència personal, des
de la via de la formació i des de la via de l’experiència laboral.
La capacitat professional de les persones és el resultat final de la seva experiència personal, de la seva
formació i de la seva experiència professional. Des de l’experiència personal o des del desenvolupament de
cada persona, és a dir, des de les pròpies vivències personals, s’aprenen moltes coses que també capaciten
per actuar davant una situació o circumstàncies similars en l’entorn laboral. Aquesta experiència personal
pot estar complementada per la formació adquirida. Però aquesta formació adquirida no prové tan sols de la
formació adquirida mitjançant els coneixements proporcionats pels estudis que esteu cursant del cicle
formatiu de grau mitjà o de grau superior, sinó també mitjançant altres cursos de formació o estudis
especialitzats o, fins i tot, un altre cicle formatiu.
La tercera via que també ens capacita per la nostra professió com a tècnics titulats de grau superior és la via
de l’experiència professional o exercici laboral. Molts cops passa que el primer contacte que teniu amb el
món laboral es duu a terme des del centre educatiu. És el fet que es coneix amb el nomde formació en
centres de treball (FCT). Consisteix a fer pràctiques en empreses del sector dels estudis que esteu cursant.
Però també és comú que comenceu els estudis del cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior després
de mantenir un primer contacte amb empreses del sector. Des d’un punt de vista legal, per delimitar el
vostre perfil professional com a tècnics o tècnics superiors cal que us adreceu al decret pel qual s’estableix
el currículum del vostre cicle formatiu.
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