
 

COM BUSCAR FEINA I/O CANDIDATS A TRAVÉS DE LES 
XARXES SOCIALS  

 
Objectius  
 

● Conèixer què són les xarxes socials i les seves diferents tipologies.  
● Com adequar el nostre currículum vitae o la nostra oferta en atenció als nous              

mitjans de reclutament.  
● Conèixer com funcionen les xarxes professionals.  
● Analitzar els Pros i contres de les xarxes socials.  

 
Programa  
1. INTRODUCCIÓ: EL PAPER DE LES XARXES SOCIALS  

-Diferencies entre web 1.0 i web 2.0.  
-Classificació de les xarxes socials  
-Pros i contres de les xarxes socials  
-Com es poden beneficiar les empreses de les xarxes socials?  
-Principals xarxes i portals més usats per la recerca laboral  

 
2. CONSELLS QUE PODEN AJUDAR-TE A AFRONTAR AMB ÈXIT EL TEU           
PROCÉS DE SELECIÓ O RECERCA DE FEINA:  

-El nostre perfil competencial . 
-Anàlisi del currículum vitae.  
-Anàlisi de l'oferta de feina . 
-El Mercat laboral. 
-Canals de feina.  
-Altres.  
 

3. ESTRAGÈGIA I TÈCNICA DE RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0  
-Què és el reclutament web 2.0 ?  
-Aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte.  
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4. COM S'HA D'UTILITZAR LA XARXA PER LA RECERCA DE TALENT  
-Les Xarxes socials professionals.  

 
5. CONCLUSIONS I CASOS PRÀCTICS  
 
 
Metodologia  
 
Combinació de l'exposició teòrica dels conceptes bàsics amb dinàmiques i          
casos pràctics, extrets de la realitat empresarial, que seran treballats de forma            
individual o grupal.  
 
Promoure la reflexió per aconseguir la millor integració dels coneixements i           
l’aplicació dels mateixos en cada cas. Els mitjans didàctics utilitzats per a la             
impartició del curs consisteixen en la utilització de canó de projecció, pissarra,            
així com el lliurament de material de suport que complementarà l’exposició           
docent. 
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