
UNITAT DIDÀCTICA “LA PRIMERA FEINA”
ESO, FPB, FPGM

Objectius d’aprenentatge

● Ser conscients que cercar una primera feina no és fàcil i necessita
preparació.

● Ser capaços de fixar-se un objectiu laboral.
● Ser capaços d’identificar qui són, les seves competències i com les poden

reflectir en un CV i una entrevista.
● Ser conscients de la importància de la seva presència a Internet i xarxes

socials quan cerquen feina.
● Ser capaços de cercar feina a llocs de confiança i/o específics per a joves i

evitar ofertes falses.

Punts importants per al docent

El taller està concebut perquè els alumnes aprenguin mitjançant les preguntes, la
reflexió i l’autoconeixement.

Destinataris
Alumnes de 4t d’ESO, FPB i FPGM, a partir de 16 anys sense experiència laboral o
amb molt poca.

Materials necessaris
Projector, pissarra normal, vídeos, imatges, bolígraf o llapis.

Dinàmica Format Material Temps

-Pregunta:
Qui té alguna experiència
laboral? Cal explicar que
també inclou voluntariats,
cangurs, classes particulars,
negocis familiars...

En grup:
cada alumne que
en tengui, explica la
seva experiència,
de què i on,
durada, etc.

Imatges de
l’annex 3

5 minuts

-Projecció del vídeo La primera
feina

-Joc Què has de fer quan
cerques feina (per veure si han
estat atents al vídeo)

Tot el grup.

Tot el grup.

Enllaç vídeo:
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ke1_XuT4
WE8
Enllaç al joc:
https://mle
kogames.itc
h.io/qu-has
-de-fer-qua

5 minuts

5 minuts



n-cerques-f
eina

Proposta: fer un exercici
d’autoconeixement per
reflexionar i reflectir les
capacitats i competències
pròpies en el full (o esborrany)
que se’ls facilita

Individual:
el/la docent explica
els apartats de la
fitxa, i dona
exemples de
respostes, que
poden ser obertes i
sense limitació. La
fitxa queda en
poder dels
alumnes; s’ha
d’explicar que no
és un exercici que
s’hagi de quedar el
docent, però sí que
cal intentar que
tothom ompli
alguna cosa de
cada apartat.

Fitxa «Qui
som jo» a
l’annex 1
(la fitxa és un
document
obert que han
de guardar i
anar omplint a
casa o a altres
sessions a
classe, com per
exemple
l’apartat de
presentació,
que és el que
més costa)

15 minuts

Posada en comú: dos o tres
voluntaris llegeixen la seva
fitxa en veu alta

En grup: la resta
d’alumnes poden
agafar idees per a
la seva fitxa.

Fitxa “Qui
som jo”

10 minuts

Pregunta: “Com podem
detectar una oferta de feina
falsa?»

En grup: pluja
d’idees.

Infografia a
l’annex 2

10 minuts

Projecció del vídeo
d’entrevista “Heineken: el
candidato”

Enllaç al
vídeo:https://w
ww.youtube.co
m/watch?v=_qE
sA8077aI

7 minuts

Pregunta: “Què és el que
s’està valorant en aquesta
entrevista?”

En grup.

Dinàmiques complementàries (si
hi ha més temps o altres
sessions)

Format Material Temps

Avaluació entre iguals En parelles afins:
comenten per torns
de 8 minuts els
apartats de la fitxa i
s’ajuden a omplir o
completar l’apartat

Fitxa “Qui
som jo”

16 minuts



de punts forts i
punts febles (o
altres apartats que
sorgeixin), en clau
constructiva i de
conversa.

Role playing: presentació per a
entrevista

En parelles: 1 fa
d’entrevistador i
l’altre,
d’entrevistat, en
torns de 8 minuts;
es presenten
segons la
presentació que
han preparat a la
fitxa “Qui som jo”.

16 minuts

Egosurfing: cercar-se un@
mateix@ a Google

Individual: cada
alumne es cerca
amb el seu nom
complet a Google
per veure què surt i
què trobaria una
empresa si el
cercàs. Un parell de
voluntaris
expliquen el que
han trobat i si
troben que els
beneficia o
perjudica a l’hora
de cercar feina.

Ordinador o
mòbil

15 minuts

Materials per als professors

ANNEX 1
Fitxa “Qui som jo”





ANNEX 2
Infografia sobre com detectar ofertes de feina falses



ANNEX 3
Imatges












