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PRESENTACIÓ  

 

Posem a disposició el Diccionari de competències bàsiques i transversals, un recull de 16 
normes competencials: 5 de competències bàsiques i 11 de competències transversals; la 
selecció de les quals ha sorgit de l’anàlisi que un grup de tècnics i tècniques de 10 Serveis 
Locals d’Ocupació de la província de Barcelona ha realitzat sobre les ocupacions que generen 
més ofertes laborals gestionades des de l’aplicació Xaloc. Són, doncs, les més valorades. 
 
Recordem que les competències tècniques, bàsiques i transversals són aquell conjunt de 
coneixements, capacitats, habilitats, destreses que una persona posa en joc en l’acompliment 
d’una activitat concreta. Aporten una informació cabdal sobre quins recursos es necessiten per 
realitzar correctament una feina (descrita a través de les funcions i les tasques) i també  
permeten que un/a candidat/a pugui demostrar la seva vàlua competencial. 
 
Normalment, les competències necessàries per a la realització d’una activitat laboral concreta 
queden referenciades en el mapa ocupacional (definició general d’un àmbit de feina, per 
exemple “Cuina”) o en el perfil professional (descripció d’un lloc de feina específic en una 
empresa concreta, per exemple “Cap de cuina del restaurant X”). Per altra banda, el 
currículum per competències acostuma a ser l’eina que el/la candidat/a utilitza per presentar 
les evidències del seu capital competencial. 
 
Aquest diccionari es proposa una finalitat ambiciosa, de resposta universal, ja que ha de 
permetre complementar les ofertes de qualsevol ocupació tramitada des de Xaloc i 
l’experiència laboral de cada demandant inscrit/a.  
 
Veiem les parts que composen una norma competencial: 
 

→ Etiqueta: nom amb què es designa la competència (per exemple “Mobilitat” o 
“Adaptabilitat”). 
 

→ Definició: redactat amb una explicació sintètica del concepte. Té l’objectiu de 
transmetre la idea general i d’afavorir la comprensió del significat  

 
→ Elements: expressen les condicions que s’han de donar per poder posar en joc aquella 

competència de manera eficient i eficaç. També es pot dir que reflecteixen les 
implicacions que comporta l’acompliment de la competència.  

 
En l’aplicació, són les unitats s’aconsellen utilitzar, preferentment, en l’apartat de 
capacitats de l’oferta laboral.  Tanmateix, també es poden utilitzar per completar 
l’experiència laboral del/de la demandant. 
 

→ Evidències: es tracta del conjunt de comportaments observables i assoliments 
demostrables que operen com avals d’acompliment de la competència en qüestió. És 
la manera de presentar les credencials competencials més enllà dels títols i els anys 
d’experiència.  
 
En l’aplicació, són les unitats que s’aconsellen utilitzar, preferentment, en l’apartat de 
capacitats de l’experiència laboral del/de la demandant. Tanmateix, també es poden 
utilitzar per completar l’oferta laboral.  
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A continuació, un plec de consideracions sobre el producte: 
 
- Retratar una actuació competencial òptima mitjançant un número reduït de descriptors 
(elements i evidències) per tal d’afavorir que la identificació sigui operativa, fa que se n’hagin 
de seleccionar uns i descartar-ne d’altres. Encara que s’han triat aquells considerats més 
representatius, pot passar que se’n trobin a faltar. En aquests casos, caldrà que el/la tècnic/a 
matisi i/o afegeixi els descriptors que necessiti reflectir. 
 
- Expressar elements i evidències de manera sintètica i comprensible és un exercici complex. 
Especialment si es té en compte que el registre de llenguatge a emprar és el formal tècnic. S’ha 
utilitzat una sintaxi senzilla i un lèxic d’ús comú evitant caure, però, en formes col·loquials. Tot 
i això, hi haurà persones que necessitaran un acompanyament per a la comprensió del text. 
 
- En la realització d’una activitat, les persones posem en joc alhora aquelles competències que 
precisa l’execució de la mateixa. Per tant, quan es dissenyen normes unitàries diferenciant 
cada competència es trenca amb aquesta globalitat. És la manera, però, de poder distribuir 
comportaments associats una competència per facilitar la identificació de les mateixes. Per 
aquesta raó, es recomana una lectura profunda de conjunt abans d’emprar el diccionari i en 
l’ús habitual, la consulta contrastant més d’una norma competencial. 
 
- Xaloc és una aplicació de gestió i no una eina tècnica d’orientació. En aquesta lògica, el 
diccionari té la missió de facilitar la trobada entre els requeriments competencials que demana 
una empresa per realitzar una feina concreta amb els trets competencials que mostra la 
persona sol·licitant de feina. Així doncs, quedi clar que en l’aplicació es recolliran els elements i 
les evidències que s’han obtingut fruit de la tasca d’intermediació que es realitza amb 
l’empresa i la d’orientació que es realitza amb la persona, prèviament. Els elements i les 
evidències poden inspirar el/la tècnic/a per explorar i extreure competències però no suposen 
pautes tècniques. 
 
Tot i això, se suggereixen un parell d’aplicacions pràctiques:  
 
- Per facilitar que l’empresa aporti la informació necessària a l’hora de descriure l’oferta, pot 
resultar útil demanar/preguntar: Situï’m sobre el funcionament de la seva empresa (quatre 
dades); Expliqui’m un dia de feina tipus que haurà de realitzar aquesta persona des de que 
arribi fins a què marxi i els àmbits pels quals s’haurà de moure; Pensi en el/la millor 
professional que té a l’equip per fer aquesta feina... què destaca d’ell/a?; Pensi com hauria de 
ser el/la treballador/a ideal que vostè necessita... descrigui els principals trets, etc. Mentre,  
anar llistant els elements/evidències compresos en la norma per tal que la persona tingui un fil 
del qual poder tirar. En tractar-se d’elements comuns, caldrà acostar la informació, amb 
exemples adaptats, a la realitat de cada organització.  
 
- Per facilitar que la persona aporti la informació necessària a l’hora de detallar les 
competències bàsiques i transversals adquirides a través de la seva experiència, pot resultar 
útil preguntar: és vostè capaç de..., pot presentar exemples/evidències per demostrar que... i 
anar llistant les evidències compreses en la norma. Seguidament demanar exemples concrets 
que il·lustrin de manera personal l’evidència genèrica.  
 
En aquest sentit, la tècnica STAR (Situació, Tasca, Acció, Resultat) facilita que la persona 
entrevistada identifiqui competències i aporti demostracions a partir de la descripció de 
situacions concretes viscudes.  
 
A tall d’exemple, unes preguntes facilitadores per cada element d’exploració: 
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Situació: 
Descrigui una situació en què va posar en joc 
la competència X? Què va passar? On? Com? 
Quan? Amb qui? 

Tasca: 
Quin era el seu paper? Què havia de fer? Què 
s'esperava de vostè? 
 

Acció: 
Què va fer? Com van succeir els fets? Què 
varen fer les altres persones?  

Resultat: 
Quin va ser el seu efecte? Quins indicadors va 
detectar? Com ho va verificar? Com ho va 
saber? Què va passar després? 

 
 
Desitgem que l’ús d’aquest material contribueixi a la teva pràctica diària. T’agrairem que ens 

facis arribar les teves opinions i suggeriments. Gràcies per la teva col·laboració! 
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DICCIONARI DE COMPETÈNCIES 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 

1. Mobilitat  

2. Càlcul funcional 

3. Destresa visual i manual 

4. Gestió funcional  

5. Comunicació lingüística instrumental 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

 

1. Comunicació social i Relació Interpersonal 

2. Autonomia i proactivitat 

3. Responsabilitat  

4. Organització de la pròpia feina 

5. Treball en equip  

6. Adaptabilitat 

7. Disposició a l’aprenentatge i a la millora continua 

8. Treball sota pressió o Gestió de l’estrès 

9. Orientació a les persones i de servei 

10. Compromís vers la feina i l’Organització 

11. Orientació a l’assoliment d’objectius i resultats 
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COMPETÈNCIA: MOBILITAT NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

Definició: Capacitat per desplaçar-se sense dificultats entre diferents indrets.  

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Localitzar la pròpia posició respecte als punts cardinals i altres referències 
geogràfiques; també qualsevol indret en mapes polítics, físics i/o de serveis. 

1. Indica la seva posició oferint informació de situació precisa. Assenyala 
sense errors indrets, elements de paisatge i serveis en mapa polític, físic o de 
servei. 

2. Conèixer la distribució urbanística del territori, la xarxa de carreteres  i 
els serveis de transports públics/privats 

2. Es desplaça amb facilitat seleccionant la xarxa viària i/o transport públic 
més eficient per arribar al punt de destí (explica el recorregut enumerant les 
vies/transports utilitzats i argumentant els beneficis de la tria). 

3. Conèixer i seguir les indicacions i senyals viaris. 3. Transita aplicant els senyals viaris i límits de velocitat permesos a cada 
tipus de via. Arriba a destí sense incidències. 

4. Conèixer els tipus de bitllets i tarifes dels diversos transports públics, els 
descomptes als quals es pot accedir i la manera d’obtenir-los.  

4. Selecciona el bitllet o targeta més adequat segons criteris d’estalvi de 
temps i econòmic, adquirint-lo de manera autònoma mitjançant Internet o 
màquina expenedora. 

5. Trobar adreces d’interès o dissenyar un itinerari utilitzant les fonts 
proveïdores d’informació sobre localitzacions, xarxa de carreteres i serveis de 
transport públic 

5. Realitza el recorregut més eficient havent consultat webs i apps amb 
agilitat per saber com arribar-hi tenint en compte estat carreteres, franja 
horària i cost del trajecte. N’ha previst un d’alternatiu. 

6. Desplaçar-se sense posar en risc la pròpia seguretat ni la dels altres. 6. Enumera i utilitza les mesures de seguretat d’un vehicle privat i col·lectiu. 
Preveu riscos tenint en compte les pròpies limitacions físiques o psíquiques 
abans d’iniciar un desplaçament en transport privat o públic. 

7. (En cas de viatjar internacionalment) Conèixer la legislació i 
requeriments per desplaçar-se entre estats 

7. Coneix les condicions d’estada de cada estat i tramita la documentació 
requerida  

 

 

 



 

9 
 

 

 

COMPETÈNCIA: CÀLCUL FUNCIONAL NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

Definició: Capacitat per traduir i interrelacionar la realitat amb el llenguatge simbòlic dels números, i comprendre i aplicar operacions numèriques per 
resoldre problemes bàsics que impliquin raonament matemàtic. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Conèixer, dominar i utilitzar els procediments i les operacions 
matemàtiques bàsiques.  

1. Sap sumar, restar, multiplicar, dividir i calcular el %. En cas de necessitat, 
ho pot fer mentalment. 

2. Calcular, estimar i establir equivalències de valors. 2. Sap si un producte o servei té el preu adient per comparança amb el valor 
mig. Dóna un preu estimat de productes i serveis diferents proper al valor de 
referència.  

3. Calcular, estimar i establir equivalències de mesures amb l’ús dels 
instruments corresponents. 

3. Calcula equivalències en mesures de longitud, capacitat i pes, emprant la 
calculadora, la balança, el metre i altres estris de mesura. Estima el pes d’un 
producte, la capacitat d’un espai o una distància amb poc marge d’error. 

4. Dominar l’ús del sistema monetari (en €). 4. Opera amb bitllets i monedes sense cometre errors (torna el canvi 
correctament, canvia un bitllet pel corresponent en monedes, etc.). 

5. Establir equivalències entre diferents unitats de mesura del temps per 
inferir la durada d’accions i ajustar el comportament al temps previst. 

5. Converteix mentalment hores en minuts i/o segons, i a l’inrevés. Calcula 
amb precisió i agilitat el temps que li comportarà la realització d’una tasca.  

6. Cercar i explotar dades estadístiques. 6. Enumera fonts i bases de dades. Detalla la informació que s’explota en 
cada una i l’ús que en fa. 

7. Treure conclusions de dades estadístiques extretes 7. Defineix corrents d’opinió pública basant-se en enquestes i estadístiques 
publicades. Presenta arguments propis sobre fets passats i prediccions 
fonamentats en dades. 

8. Realitzar operacions complexes i dominar l’ús d’estris de càlcul i mesura 
especialitzats  

8. Domina el càlcul d’operacions complexes relacionades amb ocupacions 
concretes explicant el procediment seguit i els instruments emprats. 
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COMPETÈNCIA: DESTRESA VISUAL I MANUAL NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

Definició: Habilitat per realitzar treballs de manera automàtica i satisfactòria emprant la vista i/o les mans de manera coordinada. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Distingir diferents tipus de figures sobre fons. 1. És capaç d’apreciar una figura poc destacada sobre el fons (resol 

ràpidament i correctament exercicis d’agudesa visual) 

2. Observar detingudament un objecte, paisatge o persona   2. Fixa la vista en un objecte, paisatge o persona; mantenint-la encara que es 
produeixi un irrupció sobtada (soroll, moviment espontani, etc.) i per temps 
perllongat, si s’escau. 

3. Descriure la forma i trets característics d’allò observat  3. Descriu amb detall les característiques físiques d’un objecte, paisatge o 
persona després de retirar la visió del/de la mateix/a. Ho recorda passada 
una estona. 

4. Apreciar desperfectes de forma i color d’un objecte amb una observació 
ràpida. 

4. Entre dos objectes aparentment iguals, distingeix el que està en pitjor 
estat indicant sobre l’objecte els desperfectes concrets. 

5. Maniobrar amb diferents tipus i mida d’objectes i materials agafant-los 
amb fermesa i delicadesa alhora i sense malmetre’ls.  

5. Trasllada objectes delicats, grans o petits, sense que li caiguin ni es 
trenquin (per exemple: copes de vidre). Utilitza estris de transport, si s’escau. 

6. Coordinar visió i mans en l’execució de tasques complexes i/o de precisió 6. Manipula peces minúscules d’objectes petits amb agilitat i precisió 
emprant els estris necessaris. Utilitza lupa per augmentar la visió, si s’escau.  
6. Pot repetir una operació manual per temps perllongat sense necessitat de 
mirar, mantenint en nivell de qualitat requerit. 

7. Utilitzar la mà no dominant amb seguretat i eficàcia quan la dominant es 
troba inutilitzada. 

7. Pot realitzar accions d’higiene personal i portar a terme les activitats de la 
vida diària utilitzant la mà no dominant. 

8. Reconèixer formes i textures a través del tacte. 8. Pot distingir objectes diferents entre sí amb el tacte i els ulls tancats. 
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COMPETÈNCIA: DESTRESA VISUAL I MANUAL NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
9. Deduir la distància entre dos punts a la vista. 9. Expressa la mesura d’una taula o un altre objecte sense utilitzar cinta 

mètrica, i la seva resposta s’ajusta a la real. 
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COMPETÈNCIA: GESTIÓ FUNCIONAL NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

Definició: Capacitat per situar-se en el context i saber trobar i utilitzar els recursos disponibles per realitzar gestions administratives laborals i comercials. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Conèixer els Serveis Bàsics del territori per poder realitzar les gestions 
administratives laborals i comercials bàsiques 

1. Coneix els tràmits i les gestions a realitzar a l’Ajuntament, a Hisenda i 
altres administracions si ho precisa; també a l’entitat bancària.  

2. Conèixer la normativa bàsica que regula el Mercat de Treball i les relacions 
laborals  

2. Respecta els drets i deures, els pot referenciar en l’Estatut del treball, el 
conveni del sector, el règim d’higiene i seguretat aplicat al seu lloc de feina 
i/o el seu contracte  

3. Realitzar gestions laborals i comercials seguint els processos 
administratius establerts de manera autònoma  

3. Efectua operacions habituals (instàncies, obligacions tributàries, etc.) 
automàticament. Resol gestions noves interpretant i seguint les indicacions 
escrites. Cerca recursos i persones de suport si ho necessita. 

4. Realitzar gestions emprant els diferents canals disponibles i dominant 
l’ús operatiu dels útils pràctics. 

4. Gestiona els tràmits via telefònica, presencial i digital i utilitza les 
màquines dispensadores amb agilitat. 

5. Incorporar la tecnologia i Internet com a canal preferent per a la 
realització de tràmits administratius i de consum. 

5. Enumera webs i procediment per a realitzar tràmits habituals (comprar un 
objecte o servei, renovar la demanda d’ocupació, gestionar les pròpies 
finances, etc.). 

6. Conèixer i aplicar els procediments per actuar de manera eficient i eficaç 
en cas d’accident o emergència. 

7. Coneix el número de telèfon dels serveis d’emergència (112). 
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COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA INSTRUMENTAL NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

Definició:  

Capacitat per a utilitzar el llenguatge com a mitjà per representar i interpretar la realitat, i comunicar-se a nivell oral i escrit, dominant un codi comú al 
context a on s’aplica. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de missatges orals, 
de l’expressió no verbal i textos escrits.  

Havent escoltat un missatge o llegit un text, és capaç d’explicar el sentit 
global del mateix 

Captar la idea general, les idees principals i secundàries i la intenció 
comunicativa, tant en una conversa com en un text escrit. 

En les seves intervencions fa referència a aspectes clau per les parts 
implicades. La comunicació és fluïda sense necessitat que una de les parts 
hagi d’anar reconduint els continguts tractat. 
 

Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives, formals i 
informals  
 

Quan rep un missatge oral, sigui en situació formal o informal, pot retornar 
un resum i demanar conformitat de l’interlocutor/a. 
 

Practicar l’escolta activa i empàtica, mostrant atenció plena per entendre 
el missatge transmès per l’ interlocutor. 
 

En una conversa manté el contacte visual, fa ús d'un to i volum adequats, és 
pacient i no interromp, accepta els silencis, transmet senyals d’interès com 
assentir amb el cap.  
 

Posar en joc estratègies i mitjans per assegurar-se retenir el missatge rebut, 
especialment quan arriba per canals informals. 

En rebre una informació, escriu els punts principals de la mateixa i/o demana 
a la persona emissora que li faci una comunicació formal (correu electrònic)  
 

Mantenir una visió crítica davant la informació rebuda, analitzant-la i 
contrastant-la abans de donar-la com a vàlida.  
 
 
 

Consulta més d’una font d’informació sobre les mateixes dades abans de 
reportar-les.  
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COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA INSTRUMENTAL NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
Utilitzar tècniques de reformulació per assegurar que el missatge rebut 
correspon a la intenció de l’emissor/a, si s’escau. 

En rebre un missatge, escolta atentament sense interrompre i en finalitzar, si 
intueix que hi pot haver malentesos, retorna la informació compresa i 
formula una pregunta de confirmació (és així?, ho he entès correctament?, 
etc.)  

Confirmar la recepció i comprensió dels missatges rebuts a través de canals 
electrònics  

Respon els correus electrònics i s’assegura al final del dia d’haver visualitzat 
tots els pendents. 

Expressar de manera sintètica una idea, assegurant que es transmet la 
informació rellevant. 

Utilitza les paraules i frases justes per expressar-se, sense caure en discursos 
redundants i/o en la repetició d’idees. 

Dialogar respectant el torn de paraula i establint un fil conductor coherent.  Estableix diàlegs respectant el torn de paraula i disculpant-se si interromp 
accidentalment  
Manté el tema de conversa i avisa quan vol incorporar un nou tema o 
necessita fer una aportació fora del fil  

Expressar-se adaptant l’estil, vocabulari, formes sintàctiques, etc. en funció 
de l’interlocutor/a i context comunicatiu.  

Evita l’ ús de tecnicismes quan es dirigeix a una persona aliena al seu sector 
d’activitat.  

Utilitzar un ventall ampli de lèxic d’ús comú i específic de la feina que es 
realitza. 

Explica fets i situacions específiques de la feina sense intermitències 
provocades per la manca de lèxic adient.  

Explicar de manera didàctica un procediment de feina. Fa servir demostracions, exemples i fets evidenciables quan ensenya el 
procediment de feina a un nou/nova treballador/a.  

Conèixer les normes ortogràfiques i gramaticals bàsiques de l’idioma habitual 
en la redacció de textos.  

Escriu textos comprensibles (qui llegeix no necessita aclariments) i sense 
faltes d’ortografia. 

Parlar davant d’un públic reduït i/o ampli amb seguretat i eficiència,  Rep retroalimentació del públic durant la seva intervenció (mirades, gestos 
d’assentiment, preguntes...) i resol totes les qüestions plantejades per 
l’audiència de manera satisfactòria.  



 

15 
 

COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA INSTRUMENTAL NORMA DE COMPETÈNCIA BÀSICA 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
Adequar gestos, postura corporal, mirada, somriure, volum i to de veu a la 
intencionalitat, context i contingut de la interacció.  

S’expressa sense envair la distància íntima de la persona amb la que 
interlocuta, i mantenint un to de veu moderat en tot moment.  

Utilitzar tècniques de retroalimentació per confirmar que el missatge emès 
ha estat comprès. 

En finalitzar un missatge, formula preguntes demanant si ha quedat prou clar 
o cal algun aclariment. Corregeix i/o amplia, si s’escau.  

Incorporar nous mitjans associats a les TIC (whatsApp, Skype, etc.) en la 
transmissió i recepció de missatges. 

És usuari/a habitual de WhatsApp i l’utilitza per a comunicar-se en entorns 
laborals i/o personals.  

Conèixer les fórmules de cortesia més esteses en el nostre context social 
(saludar, donar les gràcies, etc.) i emprar-les especialment en situacions de 
comunicació formal.  

Agraeix qualsevol tipus de suport/servei rebut, independentment de qui sigui 
la persona proveïdora.  

Ser conscient i gestionar els sabotejadors de l’entorn que dificulten la 
comunicació (soroll, interrupcions, etc.). 

És capaç de mantenir la connexió constant en una conversa malgrat els 
sorolls ambientals. 

Ser conscient dels  propis trets i elements que dificulten la comunicació amb 
l’entorn  (cansament, imposicions, prejudicis, etc.) 

Pot establir una comunicació seguida i calmada, tot i patir alguna alteració 
per motius personals (físics o emocionals) 
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COMPETÈNCIA: RELACIÓ SOCIAL NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

Definició:  

Capacitat per interaccionar amb una o més persones de manera efectiva, establint vincles positius basats en la confiança i el respecte que contribueixin a 
crear un bon clima laboral i personal. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Participar i promoure les relacions humanes basades en el respecte a la 
pluralitat 

1. Ofereix un tracte respectuós i similar a totes les persones amb qui es 
relaciona, independentment de la seva procedència, edat, sexe, ideologia, 
creences religioses, etc. 

2. Establir relacions fonamentades en la confiança 2. Atorga a priori intenció positiva a una proposta provinent de qualsevol 
persona. Escolta i demana més informació si li cal; evitant una resposta 
immediata qüestionant la idoneïtat, en contingut o forma, de la mateixa. 

3. Aplicar l’empatia i l’ànim constructiu en la relacions interpersonals 3. Formula suggeriments directament a la persona afectada. Prèviament, 
s’assegura que té veritable intenció positiva i contempla quina pot ser la seva 
interpretació i resposta. Cerca una manera acurada d’expressar-se.  

4. Valorar positivament les persones amb qui es té contacte 4. Fa referència als trets positius de les persones per sobre dels seus defectes 
i dificultats. En reconeix, especialment, les bones aportacions i realitzacions 
professionals.  

5. Mostrar un interès genuí pels altres 5. Interactua amb altres persones, escoltant i realitzant preguntes concretes 
per aprofundir, amb l’objectiu d’aportar-li alguna idea, dada, etc. que li sigui 
d’utilitat. 

6. Expressar idees, opinions, etc. de manera ferma però no impositiva i 
mostrant respecte per la diversitat d’opinions. 

6. Promou l’intercanvi equilibrat d’opinions, plantejant la pròpia aportant 
arguments i demanant a la resta el seu parer que escolta sense menystenir ni 
menysprear.  
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COMPETÈNCIA: RELACIÓ SOCIAL NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
7. Detectar l’acció de prejudicis i creences estereotipades en la formació 
d’opinions, i evitar els seus efectes. 

7. Abans d’emetre una opinió, s’atura i busca evidències clares i 
contrastables que el justifiquin. En la seva exposició hi ha el plantejament 
d’arguments contrastats (per exemple: això pot ser així però també així) 

8. Prendre part activa en els espais d’intercanvi d’informació, formals i 
informals, expressant-se de manera oberta. 
 

8. Es relaciona amb els/les companys/es durant els descansos interessant-se 
el seu estat i oferint suport en cas de dificultat. Així mateix, expressa els seus 
dubtes i demana opinió o ajuda si ho precisa. 

9. Reconèixer els propis errors en la relació amb els altres, sabent oferir 
disculpes de manera sincera i autèntica. 

9. S’atura abans de donar una resposta impulsiva als retrets o crítiques i evita 
justificar-se o culpabilitzar. Enlloc d’això, rememora la situació viscuda i 
demana disculpes si detecta un error en el contingut o forma de l’acció.  

10. Gestionar les situacions conflictives participant activament en la cerca 
d’alternatives de resolució. 

10. Davant d’un conflicte, s’orienta a trobar la solució sense enutjar-se ni 
respondre impulsivament; cercant i proposant alternatives satisfactòries per 
totes les parts. Accepta la decisió de la majoria, cedint parcialment si cal. 

11. Ser capaç d’expressar sentiments de manera moderada, evitant 
generar un impacte negatiu en la resta. 

11. Cerca el moment per expressar els èxits i els fracassos, sense irrompre en 
la feina de la resta. Ho fa sense alçar el to de veu ni utilitzant una gestualitat 
exagerada.  

12. Construir i mantenir una xarxa de contactes àmplia que generi sinèrgies 
de col·laboració i beneficis per a tots/es els/les membres. 

12. Pot anomenar deu persones amb qui manté contacte habitual per oferir i 
demanar suport. 
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COMPETÈNCIA: AUTONOMIA I PROACTIVITAT NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

Definició: Capacitat per assumir el ple control de les accions que es porten a terme, sense necessitat d’ajuda i supervisió constants. Prendre decisions i 
desenvolupant accions creatives per generar millores i solucions davant d’incidències. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Conèixer les funcions, tasques, protocols i procediments inherents al propi 
lloc de feina. 

1. Enumera amb facilitat les funcions del seu lloc de feina, explicant les 
principals tasques associades a cada una i el procediment de treball seguit. 

2. Executar la feina amb seguretat i confiança, sense necessitat de supervisió 
permanent. 

2. Compleix amb la feina sense rebre amonestacions ni requeriments. Quan 
acaba una tasca, n’inicia una altra immediatament, abans que la persona 
responsable li ho indiqui. 

3. Mostrar una disposició positiva a resoldre entrebancs per si mateix/a i 
actuar amb confiança. 

3. Comunica les dificultats amb què s’ha trobat quan ja les ha resolt, 
exposant l’estratègia que ha seguit per fer-ho.  

4. Demanar ajuda ocasionalment i únicament quan s’han esgotat les 
alternatives d’acció sense destinar temps de més a trobar la solució per si 
mateix/a. 

4. Sol·licita ajuda ocasionalment, presentant el dubte o la dificultat concrets i 
explicant les proves realitzades per sortir-se’n.  

5. Sol·licitar ajuda amb intenció d’aprendre i evitar tornar-s’hi a trobar en 
endavant 

5. En cas de necessitar ajuda, demana que se li expliquin estratègies i accions 
que li permetin resoldre la dificultat per si mateix/a. Evita la petició que algú 
ho faci en el seu lloc. 

6. Afrontar els obstacles i dificultats en el moment en què es produeixen, 
evitant defugir la responsabilitat i sense defallir. 
 
 

6. Afronta la solució d’una incidència persistint en trobar alternatives fins 
que la resol per si mateix/a o amb l’ajuda d’algú. En cap cas abandona. 
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COMPETÈNCIA: AUTONOMIA I PROACTIVITAT NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
7. Ser capaç de prendre decisions en moments de crisi o dificultat, orientant 
l’acció a la resolució. 

7. En situacions de crisi, manté la calma, pensa amb claredat i no es bloqueja. 
Analitza les variables i opta per una alternativa que comunica i/o prova amb 
immediatesa, responsabilitzant-se de les conseqüències. 

8. Concretar les idees en accions procedimentades i sistematitzades per 
portar-les a terme. 

8. Ofereix idees, aquelles que són aprovades les plasma per escrit definint 
objectius, recursos, full de ruta, terminis, persones implicades, etc.  

9. Combinar el coneixement acumulat propi amb l’aportat per altres 
persones per generar solucions i/o idees noves. 

9. Participa i contribueix en la generació de propostes a les reunions. Escolta i 
té en compte les aportacions de la resta a l’hora de formalitzar la pròpia per 
sumar i no repetir-se.  

10. Assumir els riscos derivats de la posada en pràctica d’una acció 
innovadora, evitant que la por suposi un obstacle o fre. 

10. Porta a terme totes les propostes de millora que genera si té l’autoritat 
per fer-ho. Únicament s’atura quan comprova la seva invalidesa o inviabilitat. 

11. Realitzar propostes creatives i innovadores dins el propi departament, 
dirigint-les a la persona responsable per a la seva aprovació. 

11. Expressa idees de manera constant i de diversa naturalesa a 
companys/es en àmbits informals, si són ben considerades, les planteja 
formalment a la reunió d’equip i/o a la persona responsable 

12. Estar amatent a les oportunitats de mobilitat laboral, analitzar les 
conseqüències derivades de totes les opcions i decidir en funció del cost-
benefici que suposi per l’empresa i per si. 

12. S’interessa per conèixer totes les vacants internes que es produeixen a 
l’empresa, presentant-se a aquelles que considera interessant per a ell/a i 
l’empresa. 

13. Preveure els efectes dels esdeveniments futurs i preparar les accions 
oportunes per afrontar-los en condicions òptimes. 

13. Està al dia dels canvis que afecten al seu sector d’activitat, analitza el 
possible impacte immediat o futur a la feina, informa a l’organització i 
reporta idees per adaptar-se. 
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COMPETÈNCIA: RESPONSABILITAT NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Capacitat per actuar de manera conseqüent amb les decisions preses conscientment i des de la llibertat, assumint els deures i obligacions derivats del lloc de 
treball, respectant la normativa i perseguint l’assoliment dels estàndards de productivitat, qualitat i eficiència assignats. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Assistir diàriament i puntual al lloc de feina en condicions higièniques i de 
vestimenta òptimes 

1. Compleix amb l’assistència i l’horari, absentant-se del lloc de feina 
únicament per causes justificades i informant amb suficient antelació. 

2. Assegurar el correcte acompliment de la feina realitzant les funcions i 
tasques, aplicant els procediments pertinents i posant en joc les 
competències necessàries.  

2. Realitza la totalitat de la feina assignada aplicant automàticament el 
procediment establert i augmentant progressivament el rendiment. En cas 
d’incompliment, allarga la jornada laboral per iniciativa pròpia. 

3. Conèixer i aplicar les normes de seguretat i mesures de protecció pròpies 
del lloc de treball. 

3. Descriu i respecta les mesures de seguretat (EPI’s, evacuació en cas 
d’incendi, protocol d’accidents...) inherents al lloc de feina desenvolupat. 

4. Respectar les indicacions, els terminis i els recursos establerts per a la 
realització de la tasca 

4. Realitza la tasca en els terminis marcats, seguint les indicacions rebudes i 
emprant els recursos imprescindibles disponibles. En cas de finalitzar la tasca 
abans del previst, es mostra en disposició de rebre noves comeses. 

5. Desenvolupar la feina mantenint un nivell elevat de concentració durant la 
seva execució 

5. Manté la concentració focalitzada en la realització de la feina sense caure 
en distraccions ni absentar-se del lloc de feina 

6. Assumir els propis errors sense excusar-se en factors aliens i aplicar 
mesures per evitar que es repliquin en un futur. 

6. Informa de l’error comès immediatament a la persona responsable, evita 
justificar-se o queixar-se de factors aliens i aporta alternatives de solució que 
ell/a mateix/a s’encarrega d’emprendre. 

7. Admetre la falta de coneixement de procediments o de competències i 
aplicar mesures correctores prioritzant la bona realització de la feina a 
l’orgull propi 

7. Expressa dubtes concrets i puntuals a companys/es amb més experiència 
i/o responsables, intentant no interferir en la seva feina.  
Aplicar?? 
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COMPETÈNCIA: RESPONSABILITAT NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
8. Revisar la compleció de totes les tasques assegurant-se d’haver assolit un 
nivell elevat de qualitat, abans de donar-la per finalitzada. 

8. Repassa les tasques que ha realitzat abans de marxar i aplica esmenes si 
ho considera necessari, tot i que li comporti allargar la jornada. 

9. Avaluar sistemàticament l’evolució de la feina, detectant el desviament i 
aplicant mesures per eixugar-lo. 

9. Estableix per cada tasca indicadors que assenyalen el nivell òptim, registra 
periòdicament els resultats obtinguts i els contrasta amb els esperats. Quan 
els indicadors són negatius, pensa i trasllada alternatives de millora. 

10. Prendre decisions, establir prioritats i assumir riscos si la situació ho 
requereix 

10. Pren decisions relatives a la seva feina assumint les conseqüències que 
se’n deriven, sense queixar-se ni justificar-se si el resultat no és satisfactori i 
informant a la persona responsable si s’escau. 

11. Reconèixer les tasques susceptibles de ser delegades, fer-ho en el 
moment precís i a les persones idònies. 

11. Segueix l’evolució de les tasques que delega a d’altres persones. Si no 
surten bé, assumeix la correcció i informa al/a la responsable de 
departament. 

12. Conèixer els drets i els deures generals i el conveni i la normativa 
reguladora del propi lloc de feina 

12. Enumera els drets recollits al conveni regulador del seu sector i/o a la 
legislació genèrica sobre Relacions Laborals. 

13. Conèixer la pròpia posició en l’organigrama, el grau de decisió associat i 
actuar d’acord a aquest. 

13. Detalla la seva posició en l’organigrama fent referència a les persones 
amb qui té relació funcional i a les responsables directes. 

14. Complir amb els compromisos que s’acordin en cada moment amb 
l’organització. 

14. Respecta les condicions expressades en el contracte laboral signat i 
assoleix els objectius del lloc de feina. No rep avisos ni amonestacions. 
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COMPETÈNCIA: ORGANITZACIÓ DE LA PRÒPIA FEINA NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Capacitat per determinar fites, resultats i prioritats en l’execució de les tasques associades al lloc de feina, actuant per acomplir amb els terminis i nivells de 
qualitat exigits. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Conèixer els objectius, les responsabilitats i les funcions i tasques de la 
feina que es realitza.  

1. Compleix amb la feina. En les ocasions excepcionals que no arriba, detecta 
quina n’és la causa i esmena per no repetir l’incompliment. 

2. Respectar els procediments i l’odre de prioritats marcats per l’execució de 
les tasques aplicant mesures d’eficiència 

2. Exposa la seqüència de feina regular que segueix, ordenant les tasques 
segons els criteris de prioritat corporatius (en fa referència). Realitza la feina 
cada cop en menys temps. 

3. Classificar les tasques segons criteris objectius per davant dels d’interès o 
gust personal per facilitar la priorització de les mateixes 

3. Classifica les tasques emprant descriptors d’execució com: fàcil/complexa; 
ràpida/requereix temps; cal atenció/es pot compatibilitzar amb d’altres; 
urgent/ajornable; important/menor; etc. prioritzant les urgents i importants. 

4. Programar la feina en base al termini d’entrega o finalització 4. Llista les tasques i els passos per acomplir amb la comesa i les distribueix 
establint fites diàries dins del període de realització. Intenta avançar la 
previsió. 

5. Conèixer el temps de dedicació que comporta l’execució de cada tasca 
assignada i controlar-lo durant la pràctica. 

5. Programa la feina establint amb exactitud quant de temps li comporta 
realitzar les tasques habituals. Per associació, preveu un temps aproximat 
per les tasques noves tenint poc marge d’error. 

6. Controlar l’ajust en el temps d’execució  6. Mesura el temps que destina i contrasta constantment que coincideix amb 
el programat/habitual. En cas de desviament, aplica fórmules pràctiques de 
reajust (accelera, evita distraccions, s’assegura les feines importants, etc.). 
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COMPETÈNCIA: ORGANITZACIÓ DE LA PRÒPIA FEINA NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
7. Adaptar l’organització de les tasques pròpies a les necessitats del 
departament, demandes de la clientela o requeriments de la persona 
responsable. 

7. Modifica els procediments quan se li requereix i/o pot obtenir millors 
resultats. Preveu quina seqüència seguirà i el temps que destinarà en la nova 
manera de procedir per aplicar canvis beneficiosos en aspectes concrets. 

8. Assignar amb eficiència els recursos necessaris per executar una tasca  8. Enumera els recursos materials imprescindibles per a completar una tasca; 
els selecciona prioritzant els disponibles i s’assegura de no malbaratar-los. 

9. Tenir preparat el material i eines necessàries per a realitzar una tasca, 
disposant-lo abans d’iniciar-la. 

9. Abans de començar una tasca, pensa tot allò que necessitarà per a dur-la a 
terme, ho busca i ho deixa en un lloc fàcilment accessible. 

10. Actuar tenint en compte les possibles incidències associades a la feina, 
encara que no es donin de manera habitual, per minimitzar el seu impacte 

10. Coneix les incidències principals de la seva feina. Pot explicar en quin 
moment de la jornada i/o de l’any s’acostumen a donar i quina n’és la causa. 
Programa l’activitat preveient un pla b per si apareixen. 

11. Contemplar probables imprevistos 11. En general, marca el termini de finalització d’una feina abans del límit 
requerit per eixugar possibles contingències i té clares les tasques menors 
que podrà posposar per donar resposta immediata a un imprevist 

12. Gestionar els imprevistos per assegurar l’assoliment dels objectius i 
resultats previstos 

12. Pot determinar si un imprevist és urgent i li correspon gestionar-lo. Si és 
el cas, calcula el temps que li implicarà i decideix les tasques que posposa 
fixant una nova data de realització. Demana suport puntual si cal. 

13. Conèixer i utilitzar eines de suport per la planificació i seguiment de cites 
i/o accions  

13. Anota a l’agenda (manual i/o electrònica) l’activitat a realitzar i registra 
en un full de càlcul el temps que destina a la realització de tasques. Utilitza  
aquests estris per analitzar el nivell d’ajust entre el previst i el realitzat.  

14. Fer seguiment de les tasques que es duen a terme  14. Classifica l’estat de la feina amb criteris fàcilment identificables segons si 
està realitzada, per acabar (urgent / important / menor), per revisar, etc. 
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COMPETÈNCIA: ORGANITZACIÓ DE LA PRÒPIA FEINA NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
15. Mantenir l’espai de treball en condicions òptimes d’ordre i netedat 15. Destina un lloc per cada cosa on la desa després del seu ús. També té 

cura dels estris de feina, comuns i propis, per allargar la seva vida útil. 
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COMPETÈNCIA: TREBALL EN EQUIP NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Capacitat per treballar de manera eficaç col·laborant, compartint informació i creant sentiment de pertinença en un equip, per assolir un objectiu comú. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Conèixer els objectius generals de l’organització i els particulars del 
departament/equip. 

3. Pot expressar quins objectius generals de l’organització impacten en el seu 
departament/equip. Enumera els objectius comuns de l’equip, així com les 
tasques assignades a cada membre. 

2. Conèixer els noms, lloc de treball, posició en l’organigrama i funcions 
principals de tots/es els/les membres del departament/equip. 

2. Sap el nom i funció principal de totes les persones amb qui compateix 
equip i/o departament. En cas que un/a company/a falti sense previ avís, pot 
realitzar parcialment o totalment la seva feina. 

3. Participar en els processos de presa de decisions i de definició d’objectius 
comuns clars, realistes i mesurables; cercant el consens o l’acord majoritari 

3. En les reunions, prepara i aporta dades que contribueixin a formar una 
imatge realista de la situació abans de prendre decisions i/o establir 
objectius; expressa idees, escolta i assumeix la decisió majoritària. 

4. Orientar la pròpia acció cap a la consecució de l’objectiu comú, prioritzant 
els interessos de l’equip per davant dels beneficis propis.  

4. Prioritza l’execució de les tasques que impacten directament en 
l’assoliment de l’objectiu compartit amb l’equip. Assumeix sense expressar 
rebuig les que li pertoquen per consens, tot i que algunes li puguin resultar 
dificultoses o tedioses. 

5. Mantenir una actitud cooperativa i actuar tenint en compte les 
conseqüències del resultat de les pròpies tasques sobre les dels 
companys/es. 

5. Quan realitza tasques compartides, encara que no siguin les habituals, 
s’esforça en assolir la qualitat màxima, i informa de possibles incidències que 
afectin a la tasca de la resta de membres. 

6. Participar de la distribució de tasques, tenint en compte les habilitats i 
capacitats de cada membre de l’equip. 

 

6. Proposa la persona que pot executar cada tasca amb millor nivell de 
qualitat, exposant els seus punts forts i exemples de feines realitzades. 
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COMPETÈNCIA: TREBALL EN EQUIP NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
7. Compartir amb la resta de companys/es informació rellevant i d’interès 
per a l’assoliment de l’objectiu comú. 

7. Sempre que s’assabenta d’una informació, la transmet cercant el canal 
més efectiu per assegurar que el missatge arribi a totes les persones 
interessades (correu conjunt, exposar a la reunió d’equip, etc.) 

8. Considerar la contribució de companys/es en la consecució d’èxits 
personals, compartint-los amb l’equip. 

8. Expressa agraïment personalment a cada membre de l’equip quan obté un 
èxit, identificant el grau de contribució i implicació que han tingut. 

9. Evitar personalitzar els èxits i/o fracassos en un/a sol/a membre de 
l’equip. 

9. Explica els fracassos i els assoliments sempre en la primera persona del 
plural. En cas d’error, motiva totes les persones a cercar solucions en 
comptes de centrar-se en buscar culpables.  

10. Contribuir a l’establiment d’un bon clima laboral, mantenint diàriament 
una actitud positiva i constructiva. 

10. Emet missatges motivadors a la resta de l’equip, s’interessa per l’estat de 
cada u/na, proposa activitats de cohesió... sempre que té ocasió de fer-ho. 

11. Respectar els espais i moments de treball de la resta de membres de 
l’equip, evitant interferir amb qüestions pròpies i/o alienes a la feina. 

11. S’assegura d’exposar un dubte o fer un comentari quan la 
persona/l’equip té disponibilitat per prestar-li atenció. Si pot, concreta la 
demanda i realitza preguntes pertinents. Si no pot, espera el moment indicat. 

12. Reconduir situacions de tensió i/o conflicte, mediant per al restabliment 
de relacions positives dins l’equip. 

12. Davant de situacions de desacord evita fer interpretacions basades en 
prejudicis i no deixar expressar a l’altra persona. No es pren l’atac com una 
qüestió personal ni implica a terceres persones. Enlloc d’això, exposa els 
propis arguments i escolta sense interrompre la posició de la resta de 
persones implicades, i proposa una alternativa beneficiosa per totes les 
parts. Segueix el mateix procediment si el conflicte és aliè. 
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COMPETÈNCIA: ADAPTABILITAT NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Capacitat per treballar de manera eficient en diferents àmbits, situacions, activitats i amb persones diverses, afrontant els canvis produïts en l’entorn del lloc 
de treball i/o l’organització constructivament. 
 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Mantenir una actitud oberta i positiva vers els canvis integrant-los com 
una oportunitat de millora. 

1. Mostra disposició a acceptar la proposta de noves tasques o formes de 
procedir, manifestant el benefici d’ampliar el seu radi d’acció per davant dels 
costos que li suposarà. 

2. Ser capaç d’assumir diferents rols, funcions i tasques dins l’entorn laboral.  2. Assumeix el canvi de tasques sense queixes assegurant-se d’entendre el 
procediment a aplicar abans d’executar-les. Si cal, contrasta els dubtes amb 
la persona responsable. 

3. Integrar-se en entorns nous de treball, equips, etc. amb naturalitat, 
establint relacions positives des de l’inici. 

3. Pren la iniciativa en conèixer les persones i el funcionament de l’equip 
quan arriba a un nou context de feina. Es presenta individualment a cada 
persona i s’interessa per les funcions que desenvolupa. 

4. Cercar diverses alternatives davant situacions dificultoses i/o imprevistes 
i actuar per resoldre-les. 

4. Identifica situacions crítiques de dificultat viscudes, descriu detalladament 
les alternatives que va sospesar i la via que va emprendre per superar-les. 

5. Comprendre i valorar punts de vista diferents modificant, si s’escau, el 
propi. 

5. Consulta l’opinió d’altres persones abans de prendre una decisió, accepta 
les aportacions encara que siguin contràries, les analitza i integra aquells 
aspectes que considera de valor.  
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COMPETÈNCIA: ADAPTABILITAT NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
6. Avaluar sistemàticament els propis pensaments, opinions i actuacions des 
d’una òptica crítica modificant si s’escau. 

6. Busca la validació de les seves idees exposant-les a altres companys/es, 
prenent nota dels suggeriments que li realitzen i modificant-les si algú li 
ofereix arguments que considera millors als propis, reconeixent-li la raó. 

7. Suggerir l’adopció de canvis en els procediments de treball de l’equip o 
l’organització amb l’objectiu d’optimitzar, acceptant que siguin desestimats 

7. Comenta propostes de millora a l’equip i/o a la persona responsable, 
concretant la manera de posar-la en pràctica i els resultats desitjats. 
Assumeix la resposta majoritària sense caure en el desànim si es denega. 

8. Incorporar l’avenç de les tecnologies per optimitzar processos i accions, 
tant en el context laboral com en el personal. 

8. Enumera eines, programes informàtics i /o aplicacions mòbils d’aparició 
recent que prova i incorpora a la seva feina si són útils. 

9. Comprendre la naturalesa dinàmica de l’entorn social actual i mantenir-se 
al dia dels canvis produïts en relació al propi sector d’activitat econòmic. 

9. Expressa tres canvis en l’entorn socioeconòmic que s’han produït en els 
últims cinc anys i detalla com es manifesten els efectes en el seu entorn 
immediat. 

10. Aplicar tècniques per minimitzar els efectes de la incertesa inherent a 
situacions de canvi. 

10. Afronta una situació nova (canvi de departament, etc.) preveient 
l’escenari òptim esperat i altres de menys favorables. Assenyala els aspectes 
concrets que li generen neguit i les fórmules físiques/mentals per combatre’l. 

11. Identificar les competències transversals pertinents davant situacions i 
contextos diversos, fins i tot en cas de ser no habituals i desconegudes. 

11. Associa dues competències transversals clau per a cada experiència 
laboral de la pròpia trajectòria, aportant situacions concretes i evidències on 
les hagi posat en joc. 
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COMPETÈNCIA: DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE I LA MILLORA CONTINUA NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Capacitat per mantenir una actitud proactiva davant els processos d’adquisició de coneixements, valorant-los com una oportunitat de millora personal i 
professional permanent. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Identificar el propi capital competencial (punts forts i àrees de millora) 
en relació als requeriments del lloc de feina. 

1. Pot enumerar 3 punts forts i 3 àrees de millora aportant evidències de 
situacions concretes de la seva pràctica professional per cada un/a. 

2. Mantenir una actitud perfeccionista, cercant la superació continuada en la 
realització de la feina 

2. Incorpora un nou procediment o modifica el ja existent a cada tasca 
periòdicament. Quan li aporta bons resultats, l’integra com a definitiu. 

3. Establir un pla d’acció per millorar els punts febles en l’execució de la 
tasca 

3. Enumera una o més accions per cada àrea de millora detectada, així com 
els recursos necessaris, el temps previst i les evidències que li permetran 
copsar que ha assolit l’objectiu plantejat. 

4. Identificar el propi estil d’aprenentatge i aplicar estratègies que s’ajustin 
per adquirir nous coneixements amb més agilitat. 

4. Reconeix els mecanismes que utilitza quan realitza una formació i/o 
adquireix coneixements de manera autodidacta (prenent apunts, fent 
esquemes, escoltant, resumint...) 

5. Conèixer l’oferta formativa disponible en diferents modalitats, 
especialment la programada per l’empresa, per a millorar en la pròpia 
ocupació i realitzar cursos regularment.  

5. Realitza almenys una activitat formativa anual presencial i/o virtual 
relativa a la seva ocupació prioritzant participar en les accions proposades 
per l’empresa. Aplica allò après. 

6. Oferir i compartir els seus coneixements amb altres professionals, 
especialment aquells adquirits en una formació recent. 

6. Sempre que amplia coneixements, envia la informació trobada i/o el 
material formatiu rebut a persones a qui els pot ser útil i es posa a disposició 
per resoldre qualsevol dubte  
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COMPETÈNCIA: DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE I LA MILLORA CONTINUA NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
7. Mantenir una actitud proactiva en la recerca d’informació sobre 
tendències, novetats, etc. del propi sector. Conèixer i utilitzar diferents vies i 
estratègies per obtenir-la. 

7. Cerca habitualment notícies en fonts especialitzades del seu sector 
d’activitat. Pot exposar algunes tendències de futur.  

8. Reconèixer persones clau com a models d’expertesa i capitalitzar els 
seus procediments i coneixements dins la pròpia actuació. 

8. Demana a les persones amb major nivell d’eficiència i eficàcia que avaluïn 
la seva feina i pren nota de les indicacions rebudes per a la seva aplicació.  

9. Rebre les crítiques amb actitud oberta i positiva, incorporant-les com una 
oportunitat de millora. 

9. Valora i reforça positivament les aportacions de companys/es i manifesta 
agraïment quan algú li suggereix una millora, demanant que li ampliï la 
informació per modificar la conducta a millorar 

10. Acceptar els errors com a part de l’aprenentatge. Aprendre dels propis 
errors i dels de tercers amb ànim constructiu evitant posicions defensives. 

10. Assumeix els propis errors sense justificar-se en factors externs, cerca i 
aplica la solució i no els torna a cometre. Participa en la solució d’un error 
aliè. 

11. Anticipar-se als avenços en el sector, detectant les necessitats 
formatives que es requeriran en un futur i formar-se per ajustar el grau de 
coneixement. 

11. Exposa els coneixements que necessitarà adquirir durant els propers dos 
anys, així com el curs, mitjà, temps, etc. en què ho farà. 

12. Promoure accions formatives i/o de reciclatge professional dins l’equip 
i/o departament. 

12. Envia periòdicament correus a companys/es, compartint la informació 
que rep sobre cursos, seminaris, etc. i els anima a participar 

13. Estar al dia de temes d’interès general aliens al propi sector 
professional (mantenir una actitud curiosa). 

13. Consulta periòdicament webs, diaris, informatius, etc. generalistes i 
aporta la seva opinió sobre les notícies del moment. 
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COMPETÈNCIA: GESTIÓ DE L’ESTRÈS NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Capacitat per gestionar amb eficiència i serenitat situacions de tensió provocades per conflictes, dificultats o volum elevat de feina, assolint els objectius 
esperats i mantenint el nivell de qualitat exigit. 
(Estrès: Tensió mental o corporal provocada per un factor físic o emocional capaç de generar una malaltia. DIEC) 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Tenir identificades les situacions que provoquen estats d’estrès i els 
símptomes físics previs a un bloqueig/desbordament. 

1. És capaç de descriure tres situacions laborals que habitualment li generen 
tensió nerviosa o sobreexcitació emocional i les reaccions fisiològiques 
associades (sudoració, increment del ritme respiratori, etc.) 

2. Mantenir l’actitud constructiva durant tota la jornada. 2. Transmet positivitat durant la jornada laboral, somrient i expressant 
comentaris d’ànims (això ja ho tenim, vinga que podem, etc.). 

3. Detectar els pensaments sabotejadors i reformular-los en positiu. 3. Llista els pensaments que interfereixen negativament en la tasca i els 
repensa (i/o reescriu) canviant el sentit cap a positiu. Repeteix mentalment 
aquests nous pensaments fins a interioritzar-los. 

4. Conèixer estratègies d’autoregulació i aplicar-les davant situacions 
altament estressants. 

4. Davant una situació que li provoca tensió, s’atura un moment per practicar 
exercicis de respiració profunda, de distensió muscular i d’evasió mental 
(donar una volta, recórrer a pensaments agradables, etc.) 

5. Mantenir un nivell d’eficiència òptim en situacions d’elevat volum de feina, 
per l’assoliment dels resultats esperats. 

5. Incrementa la concentració i el ritme de treball durant les puntes de feina. 
Evita qualsevol distracció i focalitza els pensaments en com optimitzar 
l’execució de la feina.  

6. Perseverar en l’execució de tasques malgrat es produeixin obstacles que 
dificultin l’assoliment dels resultats previstos, sense caure en el desànim. 

6. Davant una tasca dificultosa, centra l’atenció en el benefici final que li 
suposarà i s’anima destacant els resultats que va obtenint durant el procés. 
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COMPETÈNCIA: GESTIÓ DE L’ESTRÈS NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
7. Conèixer els propis límits, i demanar suport quan la situació es preveu 
insostenible. 

7. Valora, davant d’una tasca que se li resisteix, si és capaç de resoldre-la per 
sí mateix/a. Si decideix que no, cerca i demana ajuda a la persona pertinent 
enlloc de persistir en l’intent. 

8. Reconèixer els estats emocional de les persones de l’entorn evitant 
contagiar-se i/o entrar en situacions de conflicte i oferint suport. 

8. Evita fer demandes a algú de l’equip que està trist/a, enfadat/ada i/o 
desbordat/ada. Enlloc d’això, ofereix en un to calmat el seu suport per allò 
que necessiti. 

9. Expressar malestar i queixes de manera ocasional i moderada, esperant a 
trobar el millor espai i moment.  

9. Anota les reivindicacions i les valida abans de comunicar-les en els espais 
destinats a aquest efecte. Quan ho fa, aporta alternatives per resoldre el 
malestar. Evita instal·lar-se en la queixa continuada i el safareig. 

10. Modular les expressions d’emocions extremes (alegria-eufòria, enuig-
ràbia, tristesa-depressió...) i detectar el moment idoni per fer-ho. 

10. Evita l’ús de paraules i gestos exagerats quan rep una notícia amb forta 
càrrega emotiva. A l’hora de compartir la notícia, s’atura i observa l’entorn 
per decidir si distorsionarà la feina de la resta de persones.   

11. Discriminar entre l’estat d’ànim personal i el laboral, evitant que un 
interfereixi sobre l’altre. 

11. Evita parlar de situacions personals mentre treballa, esperant als 
moments de descans i/o informals per compartir-ho amb companys/es. 

12. Evitar respostes impulsives en situacions de tensió. 12. Expressa la seva opinió i escolta la de la resta, fins i tot en situacions que 
li provoquen emocions negatives intenses En cas de necessitar-ho, demana 
una pausa per poder relaxar-se i reprendre el diàleg més endavant. 

13. Compartir els estats d’angoixa amb persones i acceptar el suport que 
poden oferir. 

13. Explica obertament si està travessant per una situació d’angoixa, demana 
disculpes pel malestar que pugui generar i agraeix les mostres de suport. 
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COMPETÈNCIA: SERVEI A LES PERSONES NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Alta disposició a treballar en benefici dels altres, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de 
les persones ateses (usuàries del servei o clientela de l’establiment). 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Gaudir en atendre i satisfer les necessitats de les persones. 1. Verbalitza gust per treballs que impliquen atendre persones, enumerant 

els beneficis que li comporta. 
2. Conèixer en profunditat les característiques de les persones a atendre  2. Exposa els principals trets característics comuns de les persones a qui atén. 

Presenta les capacitats per davant de les mancances i dificultats. Posa 
exemples de persones concretes que són representatives. 

3. Personalitzar l’atenció segons les característiques i necessitats de cada 
individu.  

3. Es dirigeix a les persones a qui atén habitualment pel seu nom i mostra 
interès per elles preguntant per fets concrets i personals que recorda. 

4. Mostrar disponibilitat i proximitat en el tracte afavorint un clima de 
cordialitat i confiança en l’atenció 

4. Prioritza l’atenció a la persona per davant de la resta de tasques; mostrant 
sempre proximitat en el tracte: somrient, aplicant fórmules de cortesia i 
utilitzant un to afectuós quan es dirigeix a algú.  

5. Escoltar les demandes i explorar les expectatives i inquietuds de cada 
persona  

5. Escolta activament (reformula, assenteix, etc.) la demanda expressada per 
la persona, realitza preguntes per captar els gustos, interessos i necessitats,  
retorna una síntesi d’allò comprès i sol·licita a la persona la seva confirmació. 

6. Gestionar les necessitats de les persones de manera immediata, després 
d’assegurar-se que aquestes poden ser satisfetes. 
 
 

6. Analitza la demanda amb la persona i li informa detalladament del 
producte o servei que pot oferir-li directament. En cas de no poder satisfer la 
demanda, proposa alternatives. 
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COMPETÈNCIA: SERVEI A LES PERSONES NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
7. Fer seguiment de l’evolució de la demanda i mantenir la persona 
informada 

7. S’assegura que es realitzen les accions corresponents en el temps 
convingut fins a què la demanda queda resolta i la persona manifesta la seva 
satisfacció. Manté comunicació regular amb la persona durant el procés. 

8. Afrontar la gestió de queixes amb ànim constructiu orientant-se a la seva 
solució. 

8. Afronta una queixa sense justificar-se ni confrontar; enlloc d’això transmet 
frases positives i tranquil·litzadores, demana disculpes si s’escau i ofereix una 
alternativa d’acció en el menor temps possible. 

9. Comprendre els pensaments de les persones tot i que no l’hagin expressat, 
responent als seus interessos per avançat. 

9. Interpreta gestos i mirades interpel·ladores i passa a l’acció abans de ser 
requerit/da verbalment. 

10. Assegurar la màxima satisfacció per part de la persona atesa 10. Demana opinió a totes les persones ateses. Si la resposta és de 
satisfacció, agreix i convida a mantenir la relació amb el servei o establiment. 
En cas d’insatisfacció, accepta, es disculpa si cal i proposa alternatives. 

11. Incorporar millores en el servei a partir de la valoració de l’atenció 
rebuda que fan les persones ateses  

11. Aplica canvis en la seva actuació a partir de les peticions més freqüents 
que extreu de les valoracions realitzades per les persones ateses. Si necessita 
aprovació de l’encarregat/da, formula propostes concretes. 

12. Vetllar per a què el benefici de les persones estigui al centre de 
l’estratègia de l’organització, defensant els seus interessos en tot moment. 

12. Presenta possibles canvis a incorporar en el servei/establiment exposant 
els beneficis que reportaran a les persones ateses. També fa referència a 
necessitats futures, indicant la incidència dels factors del context. 
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COMPETÈNCIA: COMPROMÍS VERS L’ORGANITZACIÓ NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Conèixer, respectar, defensar i difondre la missió, la visió, els valors i principis de l’organització en què es treballa. Orientar l’actuació professional i els 
interessos propis en aliança als objectius de l’empresa. Participar de manera activa i continuada en la millora corporativa.  

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Conèixer i respectar la missió, visió, valors i principis de l’empresa. 1. Explica la missió i els valors principals de l’empresa amb detall i en positiu 

2. Conèixer l’estructura interna de l’organització: departaments, objectius, 
protocols de comunicació, etc. 

2. Enumera els principals departaments que composen l’organització i els 
circuits de comunicació interna. 

3. Identificar les persones responsables de la presa de decisions i amb qui 
funcionalment es té relació directa, així com la majoria de professionals que 
configuren l’equip humà. 

3. Coneix el nom, la funció, la posició en l’organigrama i la manera de 
comunicar-se de les persones amb responsabilitat dins l’empesa i aquelles 
amb qui té contacte directe 

4. Alinear la pròpia actuació a la cultura de l’organització 4. Explica comportaments concrets propis i els relaciona amb valors que 
defineixen l’empresa.  

5. Orientar l’acció a l’assoliment dels objectius de l’organització i no 
únicament a la satisfacció d’interessos professionals propis. 

5. S’involucra favorablement en la realització de les tasques que li són 
requerides i aquelles que aporten valor afegit en el conjunt de l’organització.  

6. Conèixer i seguir la normativa i protocols interns establerts per l’empresa i 
contribuir en la seva aplicació. 

6. Utilitza els documents pertinents i està al dia dels canvis comunicats per 
l’empresa, sent la persona que informa a la resta de personal de les 
modificacions en la normativa i els procediments. 

7. Posar atenció permanent a copsar les necessitats de l’empresa i mostrar 
disposició a col·laborar si la situació ho requereix. 

7. En moments de contingència, s’ofereix al/a la seu/seva responsable per 
ajudar en allò que pugui assumint, si s’escau, canvis d’horari, de tasca, 
d’equip, etc. 
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COMPETÈNCIA: COMPROMÍS VERS L’ORGANITZACIÓ NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
8. Contribuir a la difusió de la imatge positiva de l’organització i de la 
informació d’interès públic generada; així com combatre comentaris 
infundats i/o falsos. 

8. Segueix l’empresa a les xarxes socials i estén els continguts publicats, 
aprofita qualsevol moment i canal per donar a conèixer els assoliments de 
l’empresa i presenta evidències per contrastar informació errònia. 

9. Respectar la confidencialitat i el secret professional en el nivell exigit per 
cada organització. 

9. Evita fer públiques dades i informació negativa sobre el funcionament 
intern, l’equip, la clientela, etc.   

10. Cercar i obtenir informació actualitzada relativa a novetats, canvis, etc. 
propis de l’organització. 

10. Consulta periòdicament el web de l’empresa i altres fonts de comunicació 
interna (butlletí de notícies, actes de reunions, etc.). Ho comparteix a la resta 
de l’equip corporatiu. 

11. Mostrar una disposició positiva en espais informals afavorint el bon 
clima laboral 

11.  Promou l’intercanvi comunicatiu en els descansos i assisteix a activitats 
programades fora de l’horari de feina sempre que li és possible 

12. Contribuir a la generació d’idees, propostes de canvi etc. que millorin  els 
procediments i resultats generals de l’empresa. 

12. Presenta proposta de millora indicant el procés per dur-la a terme i 
detallant els beneficis que comporta, i la fa arribar a través del canal adient 
(reunió d’equip, bústia de suggeriments, etc.) sense imposar la seva aplicació 
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COMPETÈNCIA: ORIENTACIÓ A L’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS I RESULTATS NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

DEFINICIÓ 
Capacitat per rentabilitzar el propi esforç tenint sempre presents els objectius i resultats que es persegueixen, optimitzant l’ús del temps i els recursos 
disponibles, prioritzant les activitats a realitzar i emprant metodologies que facilitin la realització d’aquestes. 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
1. Conèixer els objectius mensuals, anuals, etc. plantejats pel departament 
i l’organització. 

1. Descriu els objectius a assolir explicant el procés a seguir per aconseguir 
els resultats esperats en el temps assignat.  

2. Conèixer les expectatives i rendiment esperat que té l’empresa sobre la 
pròpia feina. 

2. Presenta informe periòdic reportant els resultats, amb dades quantitatives 
i qualitatives, que l’empresa espera que assoleixi al final del període.  

3. Executar les tasques amb cura i precisió, assolint els resultats i qualitat 
exigits i cercant superar l’estàndard. 

3. Proposa fórmules noves i diferents per millorar la qualitat i el rendiment a 
la feina, la majoria són recollides i aplicades. 

4. Acceptar positivament i amb confiança els reptes i objectius no habituals, 
orientant l’acció cap al seu assoliment. 

4. Accepta la proposta de nous objectius sense queixes i s’orienta tot d’una a 
cercar la informació que precisa per assolir-los. 

5. Detectar possibles desajustos en els objectius i resultats assignats 5. Exposa els aspectes de procediment que afectaran a l’assoliment dels 
objectius i proposa ajustos que en la majoria d’ocasions són adients 

6. Completar les tasques dins el termini assignat, avançant la data de 
finalització per evitar fer-les en l’últim moment i actuant amb rapidesa si 
s’escau. 

6. Anota el termini d’entrega/finalització d’una tasca uns dies abans del real i 
incrementa el ritme de treball quan comprova que s’està retardant, 
mantenint el nivell de qualitat exigit. 

7. Valorar sempre diferents opcions d’actuació, adoptant la més efectiva tot i 
que no sigui l’habitual. 

7. Prova diferents maneres d’executar una tasca i avalua els resultats que 
obté amb cada una. Integra com a habitual aquella que li reporta millors 
resultats amb menys recursos. 

8. Mantenir l’atenció en l’execució de les tasques durant tota la jornada 
laboral. 

8. Manté la concentració fixada en la feina evitant caure en distraccions. Pot 
combinar la realització de diverses tasques alhora. 
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COMPETÈNCIA: ORIENTACIÓ A L’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS I RESULTATS NORMA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL 

ELEMENTS 
Aquesta competència implica... 

EVIDÈNCIES  
Es pot saber si una persona posa en joc aquesta competència a través de 

comportaments observables i demostracions com... 
9. Cercar i integrar motivacions que sostinguin l’acció fins assolir els resultats 
desitjats, fins i tot en tasques repetitives o monòtones  

9. Es marca petits reptes i va variant el procediment quan ha de realitzar 
tasques repetitives per mantenir la motivació i atenció elevades. 

10. Valorar de manera crítica i objectiva el mateix nivell d’acompliment en 
base a indicadors prèviament establerts 

10. Analitza els resultats obtinguts comparant-los amb l’històric mantenint o 
superat el nivell exigit i aplica mesures per millorar-los. 

11. Saber definir objectius concrets i viables, participant, quan la feina ho 
requereixi, en la fixació d’objectius del propi lloc de feina a curt i mig termini. 

11. Estableix objectius detallant el procediment per aconseguir-los, els 
recursos necessaris i el temps a invertir. 

12. Definir indicadors i utilitzar les eines per mesurar els propis resultats 11. Genera la seva pròpia taula d’indicadors per anotar els resultats que va 
assolint en sintonia amb els objectius definits 

13. Distingir les situacions imprevistes amb caràcter d’urgència de les que no 
ho són. 

13. Davant una incidència no prevista, s’atura abans d’actuar impulsivament, 
valorant si impedeix l’assoliment dels objectius immediats. Si no és així, deixa 
la resolució de la incidència per més endavant, centrant-se en finalitzar les 
tasques previstes. 

 

 

 

 

 


