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Fases del procés d’avaluació competencial

EL PROCÉS D’AVALUACIÓ COMPETENCAL

• Què vol dir ser competent?

• Quines competències existeixen?
Conèixer el concepte de 

competència

• Quines competències tinc?

• En quin nivell les tinc?
Identificar el capital 
competencial propi

• Quines competències té la persona 
emprenedora de referència?

Conèixer quines 
competències hauria de 

tenir

• Quines competències necessito millorar?

• Com puc millorar les competències?
Elaborar un Pla de millora 

competencial
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Classificació de competències segons ISFOL 
adaptat a l’emprenedoria?

Font: Zaragoza, M (2012). Adaptació de Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Claus Tutorials

L’AVALUACIÓ COMPETENCAL: EL CONCEPTE DE COMPETÈNCIA

COMPETÈNCIES 
EMPRENEDORES 

COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Específiques d’activitat (C. 
professionals segons Model 

ISFOL)

Estructurals d’empresa o 

C. Empresarials

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Específiques d’activitat (C. 
Professionals segons Model 

ISFOL)

Estructurals d’empresa o 

C. Empresarials

COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS

C. Professionals segons 
ISFOL adaptades a les 

característiques de 
l’empresa i a les funcions 
dels/de les promotor/es



Quin tipus de competències podem 
identificar segons el model ISFOL?

L’AVALUACIÓ COMPETENCAL: EL CONCEPTE DE COMPETÈNCIA

COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Conjunt de coneixements relacionats 
amb els conceptes i tècniques 

necessaris per l’acompliment òptim de 
les funcions d’una activitat professional 

o empresarial

Funcions  
específiques  d’una 

activitat professional 
dins d’una 

organització

Funcions de  direcció 
general d’una 

empresa o 
organització en la 
que s’és part de 

l’equip fundacional

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES

Conjunt de coneixements reconeguts 
en un determinat context sociocultural 
com a requisits de funcionament social 

D’ACCÉS A 
L’OCUPACIÓ

INSTRUMENTALS 
BÀSIQUES

INSTRUMENTALS 
ESPECÍFIQUES

D’ACCÉS AL 
CONTEXT 

EMPRESARIAL 

INSTRUMENTALS 
BÀSIQUES  

REQUERIDES PER 
L’EMPRESA

INSTRUMENTALS 
ESPECÍFIQUES 

REQUERIDES PER 
L’EMPRESA

COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS

Conjunt de competències d'ampli abast que interactuen per 
donar resposta a les situacions  diverses i de diferents nivells 

de complexitat.  Dividides en tres subgrups 

COMPETÈNCIES  
D’IDENTIFICACIÓ 
REQUREIDS PER 

L’EMPRESA

COMPETÈNCIES RE 
RELACIÓ 

REQUERIDES PER 
L’EMPRESA

COMPETÈNCIES 
D’AFRONTAMENT 
REQUERIDES PER 

L’EMPRESA

Font: Zaragoza, M (2012). Adaptació de Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Claus Tutorials



El perfil emprenedor de referència:

EL PERFIL EMPRENEDOR DE REFERÈNCIA

Competències tècniques Competències bàsiques Competències transversals

Específiques de l’activitat
(Professionals)

Específiques de l’activitat
(Professionals)

D’IDENTIFICACIÓ
✓ Autoconeixement.
✓ Disposició a l’aprenentatge.
✓ Situar-se en el context.
✓ Visio estratègica.
✓ Pensament analític i crític.

DE RELACIÓ
✓ Comunicació.
✓ Relació Interpersonal.
✓ Treball en equip.
✓ Lideratge.

D’AFRONTAMENT
✓ Responsabilitat.
✓ Adaptabilitat.
✓ Organització i planificació.
✓ Negociació.
✓ Gestió situacions estrès.
✓ Gestió de les emocions.
✓ Autonomia-iniciativa.
✓ Creativitat-innovació.
✓ Visió estratègica.

✓ Coneixements i tècniques entorn 
l’activitat a realitzar.

✓ Coneixements i tècniques de les 
tasques relacionades amb l’activitat.

✓ Altres coneixements i tècniques que 
disposem.

D’accés a l’ocupació
✓ Coneixements dels drets i obligacions 

de les relacions laborals.
✓ Coneixement del perfil professional 

requerit pel lloc de treball.

Instrumentals bàsiques:
✓ Lecto-escriptura.
✓ Comprensió oral.
✓ Càlcul funcional.
✓ Destreses psicomotrius.

Instrumentals especifiques:
✓ Conèixer i utilitzar correctament les 

llengües cooficials al territori.
✓ Competències digitals.
✓ Idiomes.
✓ Conducció.
✓ Mobilitat.

✓ Altres competències de base exigides 
per la pròpia activitat.

Font: Zaragoza M (2013). Emprendre en clau de competències: El perfil emprenedor. Barcelona: Edicions UOC



El perfil emprenedor o empresarial  de referència:

Competències tècniques Competències bàsiques Competències transversals

Estructurals d’empresa 
(Empresarials)

Estructurals d’empresa
(Empresarials)

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ, 
RELACIÓ I AFRONTAMENT aplicades al 
context emprenedor i/o empresarial i en 
el nivell exigit per:

Les característiques i tipologia del 
projecte o empresa (dimensió, recursos, 
activitat, sector, etc.)

Pel rol (funcions i responsabilitat) exercit 
dintre de l'empresa.

Exigències de l’entorn PESTEL

✓ Coneixements econòmics i financers.

✓ Coneixements en direcció estratègica.

✓ Coneixement dels recursos estratègics   
(informació, xarxes de relacions, 
econòmics i financers).

✓ Coneixements de les principals àrees 
operatives d'una empresa.

✓ Coneixements i tècniques de gestió 
empresarial.

✓ Altres coneixements i tècniques 
relacionats amb l’àmbit de la gestió 
empresarial. 

D’accés a l’entorn empresarial:
✓ Coneixement general del context 

empresarial.
✓ Coneixement de l'entorn PESTEL
✓ Coneixement del marc legal i 

normatiu.
✓ Coneixement del perfil emprenedor o 

empresarial de referència.

Instrumentals bàsiques:
✓ Conèixer i saber utilitzar els recursos 

de l’entorn en matèria de creació i 
gestió d’empreses.

✓ Coneixement dels conceptes i 
tècniques de gestió de la informació i 
del coneixement.

Instrumentals especifiques:
✓ Competències digitals exigides en 

l’entorn empresarial.
✓ Idiomes requerits en el sector o en 

l’activitat econòmica.
✓ Altres competències bàsiques exigides 

per la pròpia activitat empresarial.

Font: Zaragoza M (2013). Emprendre en clau de competències: El perfil emprenedor. Barcelona: Edicions UOC
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