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1.2. LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

 

Introducció 
 
Entenem la competència professional com aquell conjunt integrat i complex de 
coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals, considerats en 
un sentit molt ampli, que es posen en joc en l’execució d’una determinada activitat 
laboral. 
 
El model de competències està sent clau en el nou marc organitzacional i de 
desenvolupament del mercat laboral, atès que és un model que permet que les 
persones recuperin els seus propis recursos i puguin transferir-los i posar-los en pràctica 
en el desenvolupament d’una ocupació determinada. 
 
Des d’aquesta perspectiva ens trobem amb tres aspectes clau de les competències:  

 Saber identificar i conèixer a fons les pròpies competències. 

 Aprendre a reconèixer amb precisió quines són les característiques fonamentals i 
els requeriments específics de l’entorn on s’haurà d’actuar. 

 Saber seleccionar i combinar els recursos més idonis per generar estratègies de 
resposta adients. 

 
Les competències han estat classificades de moltes formes en funció de la necessitat de 
qui n’ha estat l’autor i del seu enfocament.  
 

Les competències segons el model ISFOL 
 
Segons aquest model, el conjunt de competències s’organitza en tres grans blocs: 
 

 Competències tècniques-professionals 

 Competències de base 

 Competències transversals 
 
 
1) Competències tècniques-professionals 
 
Fan referència als coneixements teòrics i tècnics específics necessaris per al 
desenvolupament d’una determinada activitat laboral, i es defineixen a través de 
l’anàlisi funcional d’una professió o lloc de treball o a través d’un certificat de 
professionalitat. 
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Aquestes competències es podran desenvolupar en la pràctica laboral de l’ocupació 
concreta o a partir de formacions tècniques específiques, tant en la seva vessant més 
pràctica com teòrica. 
 
Sempre que es vulgui canviar d’ocupació s’ha de revisar si els coneixements i 
l’experiència que es té encaixen amb el perfil requerit segons el propi objectiu 
professional. 
 
2) Competències de base 
 
Fan referència als coneixements instrumentals relacionats amb el mercat laboral, com el 
coneixement bàsic del seu funcionament i la gestió dels recursos necessaris per poder 
tenir accés a una ocupació. 
 
Els tipus de competències de base són: 
 
a) Competències d’accés a l’ocupació 

– Conèixer els drets i les obligacions bàsiques en les relacions laborals. 
– Tenir un coneixement general de les condicions laborals que ofereixen els sectors 

més propers al propi perfil professional. 
– Saber planificar-se i conèixer i utilitzar les tècniques de recerca de feina adients. 
– Conèixer i saber utilitzar els recursos d’ocupació, orientació i formació del 

territori. 
 
b) Competències instrumentals bàsiques 

– Conèixer l’entorn laboral i social del territori. 
– Tenir la capacitat requerida de lectoescriptura i càlcul funcional. 
– Tenir la capacitat requerida de comprensió oral. 
– Tenir la capacitat requerida de destreses psicomotrius. 

 
c) Competències instrumentals específiques 

– Informàtica i noves tecnologies de la comunicació. 
– Idiomes. 
– Carnet de conduir. 
– Altres. 

 
Es pot dir que aquestes competències s’adquireixen a través dels estudis secundaris 
obligatoris, però també es poden desenvolupar a partir de l’experiència laboral, la 
recerca de feina i a través de formació bàsica instrumental específica. 
 
En tot cas, i com ja s’ha indicat, depenent del context cultural es poden donar variacions 
en aquest sentit, ja que hi poden haver competències que siguin considerades 
instrumentals bàsiques i apreses a la secundària aquí però no en altres indrets. 
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3) Competències transversals 
 
Fan referència al conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries per donar 
resposta a situacions laborals de diversa complexitat. Aquestes competències tenen un 
caràcter transversal en moltes ocupacions i contextos, i un elevat component cognitiu. 
 
A continuació es presenta la classificació de les competències transversals en tres grups, 
amb algunes competències concretes vinculades. Partint de la idea que la competència 
fa referència a un conjunt integrat i que els elements competencials estan en contínua 
interacció, la seva classificació s’ha d’entendre com una manera de fer més aclaridora la 
seva anàlisi i conceptualització. 
 
a) Competències transversals d’identificació  
 
Són aquelles competències relacionades amb l’anàlisi tant de les pròpies capacitats com 
de les característiques de l’entorn laboral. Aquestes competències implicarien, per 
exemple, la capacitat d’identificar els propis punts febles i les potencialitats, identificar 
les característiques i els requeriments del context i generar estratègies de resposta 
satisfactòries per a la persona, etc. Una bona capacitat de diagnosi facilitarà i permetrà 
relacionar-se amb els altres i l’entorn, i afrontar problemes i situacions de manera eficaç. 
 
Els tipus de competències transversals d’identificació són els següents: 
 

– Identificació i valoració de les pròpies capacitats. Capacitat de reconèixer 
potencialitats i límits personals, en relació amb l’àmbit laboral, i de construir una 
imatge professional realista i positiva valorant i confiant en les capacitats 
pròpies. 

– Disposició a l’aprenentatge. Conèixer i definir els propis interessos de formació 
en relació amb un objectiu laboral. Saber identificar els dèficits formatius que 
puguin afectar el desenvolupament de les tasques i mantenir una actitud positiva 
cap a l’aprenentatge per millorar les capacitats professionals. 

– Situar-se en el context laboral. Saber identificar les característiques i els 
requeriments principals del context laboral immediat –l’ocupació, el lloc de 
treball, el perfil professional, etc.– per poder generar estratègies professionals 
que afavoreixin l’obtenció de resultats positius per a la persona i per a l’empresa. 

 
b) Competències transversals de relació  
 
Són aquelles competències que incorporen un ampli ventall de processos relatius, com 
establir una relació amb altres persones i amb l’entorn. Relacionar-se eficaçment amb 
els altres suposa el desenvolupament d’un conjunt d’habilitats de naturalesa soci 
emocional (domini de l’expressió de les emocions i sentiments, gestió del conflicte, etc.) 
i d’estils de comportament que es posen en joc durant la interacció. Són competències 
relacionals la capacitat de comunicació, de relació interpersonal, de treball en equip, 
d’escolta, d’expressió, de diàleg, de cooperació, etc. 
 
Els tipus de competències transversals de relació són els següents: 
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– Comunicació. Saber expressar i presentar els propis pensaments i idees de 

manera clara i saber escoltar i entendre els altres. 
– Relació interpersonal. Saber relacionar-se satisfactòriament amb les companyes i 

els companys de treball i poder respondre correctament davant les persones que 
hi ha per sobre en l’estructura organitzacional de l’empresa, mantenint una 
actitud assertiva en les relacions. 

– Treball en equip. Col·laborar i cooperar en la realització de les tasques dins d’un 
equip, entenent que es treballa per un objectiu comú. 

 
c) Competències transversals d’afrontament 
 
Són aquelles competències referides al conjunt de capacitats que, integrades amb les de 
diagnosi i relació, permeten a la persona intervenir sobre un problema o una situació 
nova amb més probabilitats de solucionar-la. Fan referència a un conjunt de 
competències que permeten la construcció i la posada en marxa d’estratègies d’acció, 
amb la finalitat d’assolir els objectius personals i aquells previstos a la tasca. Són 
competències relatives a la capacitat de resolució de problemes, la capacitat de 
negociació, etc. 
 
Els tipus de competències transversals d’afrontament són els següents: 
 

– Responsabilitat. Disposició per implicar-se en el lloc de treball, valorant-lo com a 
expressió de la competència professional. 

– Adaptabilitat. Capacitat de generar estratègies de resposta als canvis de l’entorn 
de treball i a les noves exigències de l’ocupació, que afavoreixin l’obtenció de 
resultats positius per a la persona, davant un ampli ventall de situacions laborals. 

– Organització del propi treball. Tenir una visió clara del conjunt de les tasques 
relacionades amb el propi lloc de treball i poder executar-les amb els recursos i 
els terminis previstos. Poder desenvolupar-les de manera independent. 

– Negociació. Buscar acords satisfactoris per a les parts i apropar posicions, sempre 
que sigui possible, davant situacions de conflicte en les relacions interpersonals i 
del context laboral. 

– Gestió de situacions d’estrès. Saber generar estratègies de resposta positiva 
davant les situacions de dificultat, sobrecàrrega de tasques i conflicte que poden 
aparèixer en relació amb el lloc de feina. 

 

 
Les competències segons el Projecte Tuning 
 
Tuning Educational Structures in Europe és un projecte pilot que vol respondre a la 
demanda d’un espai europeu, coherent, compatible, competitiu i atractiu tant per als 
estudiants europeus com per als estudiants d’altres continents. 
 
A la Declaració de Bolonya (1999) i de Praga (2001) es menciona la necessitat 
d’aprofundir en la cooperació entre les institucions de l’educació superior europea per 
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tal d’augmentar la competitivitat de les universitats mitjançant titulacions comparables i 
comprensibles.  
 
L’estiu del 2000 un grup d’universitats va iniciar el Projecte Tuning amb l’ajut de 
l’Associació Europea d’Universitats (EUA) i el suport financer –en el marc del programa 
Sòcrates– de la Comissió Europea. En l’actualitat, aquesta iniciativa compta amb la 
participació de la majoria dels països signants del procés de Bolonya.  
 
Aquest projecte classifica les competències en tres tipus diferents: 
 
- Competències instrumentals: Són les relacionades amb la capacitat de conèixer, 
d’entendre i operar amb idees i pensaments. Dins d’aquest grup es troben les 
competències de capacitats metodològiques, relacionades amb l’aplicació dels 
coneixements adquirits, l’organització del temps, les estratègies d’aprenentatge i les 
capacitats de comunicació. 
 
- Competències interpersonals: Estan relacionades amb la facilitació dels processos 
d’interacció social i de cooperació. Són capacitats individuals relatives a l’expressió dels 
propis sentiments, a les habilitats crítiques i d’autocrítica; són destreses socials 
relacionades amb les habilitats interpersonals; és la capacitat de treballar en equip o 
l’expressió d’un compromís social o ètic. 
 
- Competències sistèmiques: Són destreses o habilitats que fan referència als sistemes 
com a totalitat i per tant inclouen la capacitat de planificar els canvis de forma que es 
puguin fer millores en els sistemes. Requereixen l’adquisició dels altres dos grups de 
competències. 
 
 

Les competències segons el model de Le Boterf 

 
Guy Le Boterf és un expert de fama mundial en desenvolupament de competències. A 
través dels seus escrits va fer un plantejament sobre les competències i va elaborar un 
sistema de classificació: 
7 
- Competències tècniques: Inclouen qualificacions tècniques i funcionals específiques de 
la professió. Dins d’aquestes competències hi ha:  

- Els sabers (SABER), que són el conjunt de coneixements generals o 
especialitzats, ja siguin teòrics, científics o tècnics. 
- Les tècniques (SABER FER), que és el domini de mètodes i tècniques en 
continguts específics. 

 
- Competències socials: Inclouen les motivacions, els valors i la capacitat de relació en 
un context social i organitzatiu. En aquestes competències hi ha: 

- Capacitat d’aprenentatge (SABER APRENDRE), que són les aptituds 
d’aprenentatge i formació. 
- Les relacions i la comunicació (SABER ESTAR I SABER FER), que són les aptituds 
socials i de comunicació. 
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Les competències segons altres autors  
 
Altres autors (Delors, 1996, i Echevarria, 1966) consideren la competència d’acció 
professional com la integració de quatre components: 
 
- Saber o competència tècnica, que és el conjunt de coneixements especialitzats i 
relacionats amb un determinat àmbit professional, que permet dominar de forma 
experta els continguts i les tasques pròpies de l’activitat laboral. 
 
- Saber fer o competència metodològica, que remet a saber aplicar els coneixements a 
situacions laborals concretes, utilitzant els procediments més adequats, solucionant els 
problemes de forma autònoma i transferint les experiències adquirides a noves 
situacions. 
 
- Saber estar o competència participativa, que fa referència a les actituds i habilitats 
interpersonals que permeten a la persona interactuar en el seu entorn laboral i 
desenvolupar la seva professió. 
 
- Saber ser o competència personal, que són les característiques i actituds personals cap 
a un mateix, cap als altres i cap a la pròpia professió, que possibiliten un òptim 
desenvolupament de l’activitat professional. D’aquesta forma, la competència d’acció 
professional es configura combinant el saber (tècnic i metodològic) i el sabor 
(participatiu i personal). 
 

Les competències i el mercat laboral 
 
Les competències transversals són d’una importància significativament rellevant en el 
mercat laboral actual, per diversos motius: 
 

 Perquè el mercat laboral actual es caracteritza, com ja s’ha assenyalat 
anteriorment, pel canvi: llocs de treball temporals, canvis d’ubicació, polivalència 
en les ocupacions, reciclatge continu i necessitat d’actualització constant, etc. 

 Un indicador d’aquest canvi el podem trobar en el currículum europeu, al qual es 
recomana incorporar aquesta altra cara del capital competencial de la persona, 
fet que fins ara no s’acostumava a introduir en els currículums. 

 Es tracta de recuperar el “currículum ocult”, partint del reconeixement dels 
aprenentatges i les experiències realitzades.  

 A través de la recuperació de les competències transversals adquirides durant 
l’experiència no reconeguda dins la trajectòria vital serà possible identificar 
nombroses competències perfectament transferibles a l’entorn laboral i a 
ocupacions.  

 
L’anàlisi funcional permet identificar les competències laborals inherents a una ocupació 
concreta, centrant-se en allò que el treballador assoleix, és a dir, els resultats 
(diferenciant-se, així, de l’anàlisi de tasques convencional). En altres paraules, és un 
mètode que permet establir l’estructura d’una qualificació professional partint de la 
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identificació de la finalitat principal de l’ocupació i derivant successivament en les 
funcions que són significatives per al seu desenvolupament, i arribant, d’aquesta 
manera, als elements de competència, que serien aquelles funcions realitzables per una 
persona. 
 
Així, de les funcions i tasques definides per a la pràctica d’una ocupació es desprenen les 
competències necessàries (les que es posen en joc) per realitzar l’acció de manera 
solvent i eficaç (com es posen en joc). 
 
Alhora s’ha de considerar que no totes les ocupacions requereixen un mateix nivell de 
competència, variable que també permet diferenciar entre diversos llocs de treball.  
 
El model de gestió per competències és actualment el model predominant en l’àmbit de 
recursos humans. Implica la recerca del grau d’ajust més gran possible entre les 
competències necessàries per al desenvolupament amb èxit d’un lloc de treball i les 
competències del treballador. Així doncs, et convé conèixer quin és el teu perfil de 
competències i valorar si encaixa amb les competències requerides per a l’ocupació del 
teu objectiu professional. 
 
Podràs millorar les teves competències amb l‘experiència que pots acumular al llarg de 
la vida professional, o realitzant formacions específiques per al desenvolupament d’una 
determinada competència. 
 

Les competències més importants, considerades “competències clau” 
 
Gestió personal 

 Flexibilitat 

 Autoconfiança 

 Integritat 

 Autocontrol 
 
Pensament 

 Pensament analític 

 Pensament conceptual 

 Planificació i organització 

 Recerca d’informació 

 Autoaprenentatge i utilització de coneixements 

 Creativitat 

 Orientació estratègica 
 
Assoliment 

 Orientació a l’assoliment 

 Iniciativa 

 Preocupació per l’ordre i la qualitat 
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Influència 

 Orientació al client 

 Comprensió interpersonal 

 Comunicació 

 Negociació 
 
Gestió de l’equip 

 Desenvolupament de persones 

 Direcció de persones 

 Lideratge 

 Treball en equip i cooperació 

 Gestió del canvi 
 
 

Bibliografia web  
 

Las 40 preguntas más frecuentes sobre competencia laboral 
<http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/index.htm> 

Programa d'orientació: Eines de reflexió per a una bona presa de decisions 
<http://www.terra.es/personal2/arc46b/guiaperfilpersonal.htm> 
Cuestionario de autoevaluación: Valores de trabajo 
<http://www.fastennetwork.org/Uploads/B9573552-2A8E-411B-9D2F-96EA63D25A96.pdf> 
Psicoactiva. Psicología y ocio inteligente 
<http://www.psicoactiva.com> 
Test d’orientació professional 
<http://www.xtec.es/~jcruz/recursos/c_tests.html> 
Test d’identificació d’interessos professionals universitaris 
<http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm> 
Test d’orientació vocacional 
<http://www.univafu.edu.mx/pagina02/test/index.htm> 
Test “Maneres de triar una professió” 
<http://www.guiadeocupaciones.info/MAIN/V.HTM> 

<http://www.uv.es/relieve/> 
<http://ec.europa.eu/education/polices/educ/tuning/tuning_es.html> 
<http://www.educaweb.com/noticia/2005/03/14/competencias-clave-mercado-
trabajocualificado-21326.html> 
<http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/> 
 
 

Articles d’interès sobre competències 
 
Desarrollo de competencias directivas. Ajuste de la formación universitaria a la realidad 
empresarial.  
<http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2795_29-
41___FA73956D92966BF3E12353076EB83B42.pdf> 
 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/index.htm
http://www.terra.es/personal2/arc46b/guiaperfilpersonal.htm
http://www.fastennetwork.org/Uploads/B9573552-2A8E-411B-9D2F-96EA63D25A96.pdf
http://www.psicoactiva.com/
http://www.xtec.es/~jcruz/recursos/c_tests.html
http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm
http://www.univafu.edu.mx/pagina02/test/index.htm
http://www.guiadeocupaciones.info/MAIN/V.HTM
http://www.uv.es/relieve/
http://ec.europa.eu/education/polices/educ/tuning/tuning_es.html
http://www.educaweb.com/noticia/2005/03/14/competencias-clave-mercado-trabajocualificado-21326.html
http://www.educaweb.com/noticia/2005/03/14/competencias-clave-mercado-trabajocualificado-21326.html
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2795_29-41___FA73956D92966BF3E12353076EB83B42.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2795_29-41___FA73956D92966BF3E12353076EB83B42.pdf
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Formación basada en competencias en educación sanitaria: aproximaciones a enfoques y 
modelos de competencia. 
<http://www.uv.es/RELIEVE/v14n2/RELIEVEv14n2_1.htm> 
 
Definició de competències específiques, transversals i nuclears.  
<http://portal.uoc.edu/forums2/eees/files/E_1Ponencia_Gisbert.pdf> 
 
Competències: definició i propostes de treball. 
<www.uvic.cat/central/campus/gabinet/ca/publicacions/GuiaCompetencies.pdf> 
 
Tuning educations structures in Europe.  
<www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf> 
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