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Resum
Partint del taller de competències transversals per desocupats que porta a terme el Servei local
d'ocupació de l'Ajuntament de Vic, així com de la base teòrica de l'elecció vocacional, l'autoconcepte i
les competències, l'objectiu d'aquest estudi és investigar l'impacte d'aquest taller sobre la claredat de
l'autoconcepte de les participants. La investigació s'ha realitzat amb 21 dones en situació d'atur, entre
19 i 59 anys, 13 participants al taller i 8 no participants, mitjançant l'administració de l'escala de la
claredat de l'autoconcepte i el test AF5. Els resultats assenyalarien que el taller de competències
transversals tindria un impacte positiu sobre la claredat de l'autoconcepte de les participants.
Paraules clau: claredat autoconcepte, competències, competències transversals, autoconcepte, desocupats, atur, elecció
vocacional

Resumen
Partiendo del taller de competencias transversales para desocupados que lleva a cabo el Servicio local
de ocupación del Ayuntamiento de Vic, así como de la base teórica sobre la elección vocacional, el
autoconcepto y las competencias, el objetivo de este estudio es investigar el impacto de este taller
sobre la claridad del autoconcepto de las participantes. La investigación se ha realizado con 21 mujeres
en situación de desocupación, entre 19 y 59 años, 13 participantes en el taller y 8 no participantes,
mediante la administración de la escala de claridad del autoconcepto y el test AF5. Los resultados
señalarían que el taller de competencias transversales tendría un impacto positivo sobre la claridad del
autoconcepto de las participantes.
Palabras clave: claridad autoconcepto, competencias, competencias transversales, autoconcepto, desocupados, paro, elección
vocacional

Abstract
Starting from the workshop of transversal competences for unemployed, which carries out the local
Service of employment of the City council of Vic, as well as of the theories basis on vocational election,
self-concept and competences, the aim of this study is to investigate the impact of this workshop to the
self-concept clarity of participants. The research has realised with 21 unemployed women, between 19
to 59 years old, 13 participants in the workshop and 8 non-participants, by means of the administration
of self-concept clarity scale and the AF5 test. The results would point that the workshop of transversal
competences would have a positive impact on the self-concept clarity of the participants.
Key words: self-concept clarity, competences, transversal competences, self-concept, unemployed, unemployment, vocational
election
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Glossari
Autoconcepte: conceptes mentals i idees que té la persona sobre si mateixa i els rols que
desenvolupa.
Claredat de l'autoconcepte: mesura del grau en què les autocreences són clares i estan
definides amb confiança, tenen consistència interna i són estables en el temps.
Ocupabilitat: habilitat d'accedir o mantenir-se en una ocupació.
Competència professional: conjunt integrat de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i
comportaments laborals que es posen en joc en l'acompliment d'una determinada activitat
laboral.
Competències transversals: coneixements, habilitats, aptituds d'una persona que es posen en
joc en la majoria de contextos en els quals interactua.
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1.Introducció
L'elecció vocacional és un tema molt important en l'actualitat, sobretot per la crisis, l'alt
número de persones en situació d'atur i el fet que es doni un període més llarg d'espera en
aquesta situació. S'està observant que l'elecció vocacional ja no només es porta a terme en
l'adolescència, sinó que la inestabilitat laboral i la poca permanència en els llocs de feina, fan
que les persones hagin de tenir clars tots els seus recursos, les seves habilitats i les seves
capacitats tant professionals com personals per poder escollir i presentar la seva candidatura a
un lloc de feina vacant.
En aquesta elecció i en aquest canvi de feina, investigadors, com ara Jonh Holland, Carl Rogers,
Donald Súper, Francisco Rivas, entre d'altres, remarquen la importància de l'autoconcepte i de
l'acompanyament professional a la persona que està en la recerca de feina. Perquè si més clar
es té l'autoconcepte, més clara serà la decisió de cap a on vol enfocar-se professionalment i
més adequada serà la feina per la persona i la persona per la feina. Aquí entren en joc les
competències de la persona, les capacitats i habilitats tant les bàsiques, com ara la lectoescriptura, les instrumentals, aquelles habilitats directament aplicades al lloc de feina, com les
transversals, com ara la capacitat de comunicació, empatia. Així com també són importants els
agents d'acompanyament laboral, perquè ells coneixen el mercat laboral i també quin tipus de
tractament s'està portant a terme sobre les competències en el món laboral, i poden donar
una visió externa a la persona, mentre l'acompanyen en la pròpia descoberta i/o consolidació
de les seves habilitats i capacitats, així com en les seves decisions posteriors, donant-li eines
per poder responsabilitzar-se i tenir autonomia.

1.1 Justificació
Treballo al Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic, des de fa un any i escaig, on es
realitza el taller de competències transversals en el qual es basa aquest estudi. Un dia un
usuari, que feia dos anys que havia fet el taller, va comentar que li havia servit per aclarir els
rols i les posicions que exercia en la seva vida i que el seu autoconcepte i la seva autoestima,
després del taller havien millorat. Després de fer una recerca exhaustiva sobre investigacions
referents a la claredat de l'autoconcepte, l'elecció vocacional i el model de treball per
competències, vaig adonar-me que aquests tallers feien una clara al·lusió al treball
d'aclariment de l'autoconcepte en la seva realització, però que no havia estat avaluat ni
investigat el seu impacte real en les persones que hi participaven. D'aquesta reflexió va sorgir
la pregunta d'investigació d'aquest treball, "el taller de competències transversals per
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desocupats que realitza el Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic exerceix un impacte
en la claredat de l'autoconcepte dels seus participants?"

1.2 Objectiu general
Per això, l'actual treball anomenat "El taller de competències transversals per desocupats del
Servei local d’ocupació de Vic i la millora de la claredat de l’autoconcepte", té com objectiu
investigar l’impacte del taller de competències transversals per desocupats que es porta a
terme al Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic sobre la claredat de l'autoconcepte
dels participants. Les dues variables que es tenen en compte per aquesta investigació són
l'assistència al taller de competències i la claredat de l'autoconcepte. L'estudi s'ha portat a
terme amb 13 subjectes entre 19 i 59 anys, participants en el taller de competències
transversals amb una metodologia quasi experimental amb mesures pre-post i amb un grup
quasi control, de persones que no han assistit al taller que consta de 8 participants.

1.3 Estructura
El treball està dividit en sis apartats. El primer, la fonamentació teòrica, en la qual es farà una
revisió sobre les diferents visions sobre l'autoconcepte dins de l'elecció vocacional, a
continuació sobre la claredat de l'autoconcepte i, per últim, sobre les competències
professionals i concretament el model ISFOL1, en el qual es basa el taller de competències
transversals que realitza el Servei local d'ocupació. El segon apartat és la part pràctica, dividit
en la metodologia i la presentació de resultats. El tercer apartat és la discussió de resultats, les
conclusions i les limitacions i propostes de millora del treball. El quart, la bibliografia i, el
cinquè, i últim, els annexos.

1

Instituto per lo sviluppo della formazione proffesionale dei lavoratori
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2. Fonamentació teòrica
En la literatura, molts autors han investigat i teoritzat sobre el desenvolupament de la carrera i
l'elecció vocacional, assenyalant la importància de l'autoconcepte en aquest desenvolupament
i en la tria de l'ofici que seguirà, així com un acompanyament professional pot ajudar al seu
aclariment. Per això, la fonamentació teòrica comença explicant les diferents teories de
l'elecció vocacional, posant èmfasi en aquelles teories que donen importància a l'autoconcepte
i també les que donen importància a l'acompanyament professional, per després aprofundir
en aquestes dues línies. Primer, en el constructe d'autoconcepte i en el significat de la claredat
de l'autoconcepte i, segon, aprofundint en la base teòrica sobre competències que és el treball
d'acompanyament professional que es porta a terme en el taller de competències transversals
del Servei local d'ocupació, en el qual es basa aquest estudi.

2.1 Elecció vocacional
Al 1950, un grup d'investigadors de diferents disciplines, Ginzberg (citat per Bimrose, 2013;
Lobato, 2002; Martínez, 1998), Ginsburg, Axelrad i Herma (citats per Bujold et al., 2000),
basant-se en la psicologia evolutiva, consideraven que era gràcies al procés de
desenvolupament de la persona que aquesta feia la tria professional. Dividien el procés en tres
períodes de tria, en cadascun dels quals es donava importància a un factor concret. En la
primera etapa, fins als onze anys, el factor el qual juga un paper més important seria la
imaginació, i la tria professional es fa a partir de la fantasia, imaginant-se en diferents
professions i jugant a elles. En la segona etapa, dels onze anys als disset, el factor seria el ser
temptatiu, és a dir, provant-se a si mateix, els seus interessos, les seves capacitats i els seus
valors, i la tercera etapa, en la qual intervindria el factor de realitat, portar a la realitat amb
exercint una professió real, es donaria a partir dels disset anys. Per aquests autors el procés de
tria professional és irresistible per l'individu, en el qual els desitjos i la realitat que viu tenen
molt pes, i no és totalment irreversible, ja que la persona ajusta la seva decisió depenent del
feedback que rep socialment, ajustant les seves necessitats a la realitat laboral, acceptant un
compromís entre aquests dos factors i, així, trobar un equilibri entre ells.
Als anys setanta, Tiedeman i O'Hara (citats per Lobato, 2002; Bujold et al., 2000) continuaven
donant importància al desenvolupament vocacional com un procés, a través del qual, es forma
la identitat professional, i en el que intervindrien dos factors, la diferenciació i la integració de
la personalitat. En aquest procés identifiquen dos períodes amb diferents subestadis cadascun.
El primer període, el d'anticipació en el qual s'explora, s'analitza, fent referència a què la
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persona s'explora a si mateixa, les seves capacitats i habilitats, i fa la tria. El segon període, el
de realització, que seria l'adaptació al lloc de feina. Un punt interessant que ressalten els
autors és que els diferents estadis que proposen poden ser utilitzats per fer una orientació
més adequada a cada moment a la persona.
Autors més actuals, ja del segle XXI, Flum i Blustein (citats per Bimrose, 2013) emfatitzen que
un dels elements centrals de la tria professional i el desenvolupament de la carrera és el
procés d'exploració professional, que comprèn l'avaluació de les característiques internes
(coneixença del jo) i l'exploració de possibilitats externes (coneixença del context) que
provenen dels diferents contextos d'interacció acadèmics, professionals o relacionals. La visió
del desenvolupament de carrera d'aquests autors és d'un procés d'adaptació que la persona fa
al llarg del seu cicle vital. Així tenen importància les habilitats exploratòries. Una de les
principals repercussions d'aquesta exploració és la construcció del jo, del desenvolupament
d'una identitat coherent i significativa i la seva implantació en un projecte de vida.
2.1.1 Elecció vocacional i autoconcepte
Holland, (citat per Bimrose, 2013; Rafael, 2007; Lobato, 2002; Bujold et al., 2000; Martínez,
1998), a diferència dels autors anteriors, no concep l'elecció vocacional com a procés, sinó com
un factor en què els elements són determinants i no solen canviar. L'autor assenyala que la tria
vocacional es fa en base a què la professió s'acosti o s'ajusti als rols més propers de la
personalitat de la persona.
Aquest autor, des dels anys seixanta fins als vuitanta, feia èmfasi en factors tant psicològics
com sociològics en la seva teoria del tret i la tipologia de Holland. Per a ell, la personalitat
comença a construir-se des del naixement a través de la interacció amb els diferents
contextos, pels reforçaments rebuts, pels repertoris de personalitat, com ara conceptes del jo,
la percepció del jo i del món, pels valors del context, entre d'altres. A través dels seus estudis
sobre tipologia i el seu model hexagonal ajuda a diferenciar els tres elements que construeixen
la personalitat; les persones, els contextos i les interaccions entre ells. Així doncs, en aquest
enfocament els interessos vocacionals procedeixen de la personalitat, ja que els principis que
proposa Holland són que les persones tenen idees fixes de les diferents professions i es
sentiran atrets cap a una o una altra depenent de la seva personalitat i la que millor s'ajusti a
ella. Holland es basa en el seu model hexagonal, que relaciona els sis tipus de personalitat i els
sis tipus d'ambients, donant com a resultat que les persones cerquen els ambients que més
s'acostin a les seves habilitats i valors i on puguin desenvolupar aquells rols que són més
propers a la seva personalitat. En definitiva, seria la interacció entre personalitat i ambient el
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que determinaria la conducta de la persona. Així doncs l'elecció vocacional dependrà de la
consistència, diferenciació i congruència entre la personalitat i l'ambient ocupacional escollit
per la persona, és a dir, entre la personalitat i el rol professional escollit.
Dos dels autors més representatius de l'estudi de l'autoconcepte vinculat a l'elecció vocacional
són Carl Rogers, (citat per Pallarés, 1972), als anys seixanta, i Donald Súper (citat per Bimrose,
2013; Rafael, 2007; Lobato, 2002; Bujold et al., 2000; Martínez, 1998; Pallarés, 1972), als anys
seixanta i posteriors. L'enfocament proposat per aquests i altres autors és que l'elecció
vocacional està molt influïda pel grau en què la persona es coneix a si mateixa. Per Rogers
(citat per Pallarés, 1972), al 1961, la meta a la vida era realitzar-se un mateix, és a dir, arribar a
ser el millor d'un mateix. Per això, una de les idees principals de la seva teoria era que si
l'autoconcepte de les persones estava més proper de les seves habilitats innates, es dirigien a
si mateixes cap a realitzar vocacionalment el que realment són, a ser el millor de si mateixos.
Aquesta teoria és molt important a l'hora de l'orientació laboral, ja que assenyala que s'ha de
preparar a les persones perquè coneguin el seu autoconcepte i puguin realitzar-se en el camp
vocacional.
Posteriorment, als anys setanta i vuitanta, Súper, (citat per Bimrose, 2013; Rafael, 2007;
Lobato, 2002; Bujold et al., 2000; Martínez, 1998; Pallarés, 1972), des de l'enfocament sociofenomenològic, defineix l'autoconcepte com un procés evolutiu en el qual factors tant
contextuals com psicològics tenen importància, així com l'experiència real. L'autor concep el
desenvolupament vocacional com un procés continu al llarg de tot el cicle vital, en
contraposició a Holland, el qual està influenciat per varis factors i està composat dels diferents
rols que la persona adopta en la seva vida. Donald Súper relaciona el desenvolupament
vocacional amb les teories del desenvolupament de la persona al llarg del cicle vital, seguint les
idees de Ginzberg (citat per Bimrose, 2013; Lobato, 2002; Martínez, 1998), Ginsburg, Axelrad i
Herma (citats per Bujold et al., 2000). Així divideix el procés de desenvolupament vocacional
en diferents etapes i marca l'adolescència com l'etapa més important per fer l'elecció
vocacional, per després, en l'etapa de l'edat adulta, afermar la professió escollida. Per aquesta
consolidació de l'elecció vocacional, Súper senyala que els canvis que es produiran a partir
d'aquesta etapa no seran tant significatius, com en l'etapa de l'adolescència. En aquest punt, hi
ha certa discrepància entre els autors que comenten que l'adolescència és l'etapa en què
s'està construint l'autoconcepte i que no es té una definició clara dels rols d’un mateix, així és
difícil que en aquest moment l'elecció sigui possible.
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El procés d'elecció vocacional estaria format per una successió d'eleccions i no s'entendria com
un esdeveniment puntual. Per Súper el procés consistiria en elaborar un autoconcepte clar i
real, i intentar fer-lo realitat. Entenent que la formació de l'autoconcepte passava per
l'exploració d'un mateix, l'autodiferenciació, la identificació amb altres models, la realització
de rols tant a nivell imaginatiu com en la realitat i la confrontació amb la realitat. Altres autors,
com Hill (Demo, 1992), van assenyalar la importància que la idea de l'autoconcepte sigui
realista per poder escollir una professió. Per això és necessari que la persona tingui una idea
clara del seu autoconcepte i que l'accepti.
També és important remarcar que Súper desenvolupa en la seva teoria la idea que la persona
cerca i tria una professió que sigui afí a la seva manera de ser, al seu autoconcepte i que cerca
a través d'aquesta professió poder exterioritzar-lo. Altres autors, com ara Schutz i Blocher
(citats per Pallarés, 1972) van reafirmar aquesta idea, reflectint la importància que té tenir una
idea clara de l'autoconcepte. Súper assenyala que els principals elements que s'han de tenir en
compte en el procés d'elecció vocacional, són l'aptitud per planificar, l'exploració, la
informació, la presa de decisió i l'orientació vers la realitat. Com es pot observar, aquest autor
va fer molt èmfasi als rols i les característiques individuals i també a la necessitat que té la
persona de conèixer aquestes característiques, en definitiva, feia èmfasi en l'autoconcepte i la
seva coneixença. Això si, sense oblidar els factors ambientals que intervenen en l'elecció
vocacional.
Aquest autor, amb la representació del procés d'elecció vocacional com un procés dinàmic,
divideix el desenvolupament de l'autoconcepte en cinc fases diferents. La primera fase, que
ubica a la infància, és la d'exploració. Etapa en la que la persona explora i valora les seves
capacitats i habilitats en comparació amb les exigències professionals. La segona seria la fase
d'autodiferenciació, sobretot en l'etapa d'adolescència en què el jove va delineant més
clarament la seva personalitat en referència al seu jo personal i al grup. La tercera fase seria la
d'identificació a determinats sectors professionals que estan propers a l'autoconcepte propi.
La quarta seria la realització de rols, és a dir, l'experimentació dels diferents rols en diferents
situacions i així poder aclarir l'elecció vocacional. Seria com anar provant els diferents rols i així
poder destriar quins són els més factibles i quins no, sempre en base a fer realitat
l'autoconcepte. Aquestes dues fases estarien ubicades en l'edat adulta. Per últim, la cinquena
fase, situada a la vellesa, seria l'avaluació, que consistiria en comparar l'autoconcepte de la
persona amb la professió escollida i avaluar el grau de congruència entre ells.
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Súper emfatitza la influència de l'autoconcepte amb l'elecció vocacional, ja que l'individu pren
totes les decisions ocupacionals a partir del propi autoconcepte. Si el coneixement de si mateix
és coherent tindrà unes preferències clares i farà unes eleccions ocupacionals congruents i és
la congruència entre l'autoconcepte i la professió escollida la que acabarà determinant la
satisfacció personal. Encara que el propi autor fa menció que és necessari més estudis en
aquesta àrea per trobar evidències més concretes d'aquesta relació.
Posteriorment, Lent, Brown i Hackett (citats per Bimrose, 2013; Bujold et al., 2000) van
presentar la teoria del desenvolupament de la carrera basada en la perspectiva social cognitiva
integral. Aquesta teoria posava èmfasi en certes variables clau, com ara el sentiment d'eficàcia
personal, que interaccionen amb altres variables tant personals com ambientals en el context
de desenvolupament professional. Estudien sobretot el procés pel qual es desenvolupen els
interessos professionals efectuant una tria i els diferents graus d'èxit. Remarcant que és la
interacció d'aquests tres elements, el sentiment d'eficàcia personal, si la persona creu tenir les
competències adequades per portar a terme una tasca assignada i el context laboral, que fan
que la persona es comprometi vocacionalment. Encara que també inclouria les conseqüències
prèvies que la persona anticipa sobre els seus resultats abans de fer la tasca i les metes que la
persona desitja arribar.
2.1.2 Elecció vocacional i acompanyament professional
A principis del segle XX, Parsons (citat per Bimrose, 2013; Rafael, 2007) ja mencionava la
importància de la guia professional, que dividia en tres passos, tenir un enteniment clar del
propi autoconcepte i de les pròpies qualitats, entendre el món del treball i per últim combinarlos. Als anys noranta, Rivas (citat per Lobato, 2002; Martínez, 1998), des de l'enfocament
d'assessorament vocacional o conductual/cognitiu, proposa la interacció dels diferents factors,
tant personals com socials, en un procés estructurat d'assessorament vocacional entre una
persona i un professional. Rivas proposa que un persona fa una demanda d'ajuda tècnica per
prendre una decisió i així poder aconseguir el major desenvolupament personal i professional,
mitjançant l'acompanyament del professional que li dóna eines per facilitar informació i més
autoconeixement, a més a més de proporcionar-li més informació del món laboral i la pròpia
adequació de la persona a aquest món. La finalitat d'aquest procés és la de prendre una
decisió eficaç, realista i madura. Rivas diferencia dos grans moments en relació als diferents
períodes dins del cicle vital. El període de la iniciació pre-vocacional, més orientat a etapes
educatives, i el període de la decisió i implicació vocacional entre els 17 i els 20 anys.
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Aquest model i altres estudis assenyalen que hi ha unes variables bàsiques per prendre la
decisió vocacional en les persones, les variables personals, sumades a les variables sociofamiliars. Aquest variables personals, com ara aptituds, capacitats, interessos vocacionals, els
constructes personals, les expectatives, entre d'altres, formarien l'autoconcepte professional
que té de si mateixa la persona. Així s'ha de fer un acompanyament perquè la persona
descobreixi o aclareixi aquestes variables, aquest autoconcepte professional, i així faci l'elecció
vocacional més adequada.
Des d'una vessant més cognitiva, autors com Gottfredson (citat per Bimrose, 2013; Bujold et
al., 2000), estudien la relació entre l'autoconcepte i les professions. Expliquen que en base a
les representacions d'un mateix i de les professions es construeix un mapa cognitiu de les
diferents professions a les que hom pot optar. Opcions professionals que es van restringint a
mesura que el desenvolupament de la persona avança, ja que no podrà realitzar certes
professions que de jove si podia. És important destacar com aquest autor assenyala la
repercussió dels rols de les representacions socials de les professions en la formació de
preferències i en la tria de la professió. Aquestes representacions socials també repercutiran
en la validació o modificació de les percepcions de les professions, així com les percepcions del
ser, és a dir, de l'autoconcepte de cada persona. Per això, l'autor assenyala la importància dels
principis d'accessibilitat a la informació que dóna un acompanyament professional, com ara
durant el procés de restricció de professions. En aquest moment, l'acompanyament
professional dóna un gran ventall de possibilitats de professions a les persones abans de reduir
les seves possibilitats.
Gelatt (citat per Lobato, 2002) i altres investigadors, continuant amb la relació del
desenvolupament en el procés de tria professional, consideren que la importància del procés
també recauria en la presa de decisions. Per això, aquest autor proposa com ajudar a les
persones a prendre les decisions adequades, com orientar-les per fer-ho. L'autor planteja
aquesta orientació en un procés de recollida i depuració d'informació a partir de tres
estratègies o sistemes. El sistema predictiu que és la contrastació entre les diferents
alternatives que té la persona i els resultats que poden donar. El sistema de valors, que
relaciona les preferències de la persona amb els resultats trobats en el sistema anterior i el
sistema dels criteris de decisió, és quan la persona avalua totes les dades i decideix.
Es important destacar que als anys noranta, Gati, Krausz (citats per Bujold i al., 2000) i Osipow
(citat per Bimrose, 2013; Lobato, 2002; Bujold i al., 2000) desenvolupen una taxonomia de les
dificultats relatives a la presa de decisió vocacional, construint un qüestionari de 44 ítems que
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avaluen les dificultats que poden provenir de diferents causes, com ara la manca de motivació,
la indecisió, els prejudicis disfuncionals, la manca de coneixença del procés de la presa de
decisió vocacional, la manca d'informació del jo o de si mateixos, els conflictes interns i externs
i la informació obtinguda.
2.1.3 Resum
Com s'ha pogut observar, ja el segle passat, dins de les diferents teories d'elecció vocacional,
és mencionava la importància de autoconcepte, la seva claredat i altres factors per poder
escollir la carrera vocacional que la persona desitja. Així com la importància de la seva
exploració i identificació per poder-se realitzar un mateix, fent èmfasi en què aquesta etapa o
fase exploratòria ajuda a aclarir els rols i a l'autodiferenciació dels altres, així com a tenir una
visió coherent i ajustada de si mateixos.
En una altra vessant, les diferents teories sobre orientació vocacional assenyalen que
l'acompanyament professional s'ha d'enfocar per descobrir o aclarir l'autoconcepte vocacional,
per donar eines a les persones per prendre decisions, així com per donar informació sobre el
món laboral. Així doncs, gairebé tots els autors coincideixen que tenir clara la idea de
l'autoconcepte, de les capacitats i de les habilitats d'un mateix, és un dels factors importants
per poder fer la tria vocacional adequada per la persona.
Una mostra d'això és la investigació feta per l'equip de Padilla-Carmona et al. (2014) que
avalua les necessitats i les competències necessàries per la inserció professional de la població
adulta, posa de manifest que, en una de les dimensions estudiades les competències de metes i
objectius realistes, els enquestats presenten una necessitat en saber si la formació que tenen
és suficient per la seva incorporació al mercat laboral i també presenten una necessitat
d'informació sobre si mateixos, és a dir, del propi autoconcepte, per poder dissenyar el camí
d'inserció laboral. En definitiva, tant l'autoconcepte com l'orientació professional són de gran
importància per fer l'elecció vocacional adequada per cada persona. Per això, es farà
l'explicació de l'autoconcepte i de la claredat de l'autoconcepte i després la part de l'orientació
professional explicant la base teòrica del taller de competències transversals que és el context
escollit per portar a terme aquest treball.
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2.2Autoconcepte
2.2.1 Origen i definició de l’autoconcepte
L'autoconcepte ha estat un dels temes més estudiats i investigats en diversos camps,
sociològic, psicològic, educatiu, i també des de diferents perspectives teòriques i diferents
models, produint un gran número d'articles al llarg dels anys i donant cadascú una definició a
partir del prisma de la seva teoria o camp. Abans però d'abordar el tema de l'autoconcepte, és
important fer la diferenciació entre el constructe "self" i el d'autoconcepte. És a partir del
constructe del "self" que l'autoconcepte apareix com a subjecte d'estudi. El "self" es defineix
com la consciència que té una persona de si mateixa i molts autors fan referència a la idea que
va exposar William James (Leary et al., 2012; Gecas, 1982; Epstein, 1973) que considerava el
"self" un objecte del que es té coneixement. Aportant la idea dels quatre aspectes que el
constitueixen. El self físic, el self social, el self espiritual i el self com a l'ego pur.
Cooley (Leary et al., 2012; Gecas, 1982; Epstein, 1973), al 1902, va introduir una perspectiva
més socialitzadora que James, introduint la idea del looking-glass com un element del self, és a
dir, les persones miren el reflex de si mateixos que els hi retornen els altres a través de les
seves reaccions. Al 1934, Mead (Leary et al., 2012; Gecas, 1982; Epstein, 1973) va anar un pas
més enllà que Cooley en relacionar el self amb l'entorn, amb la interacció social. Proposava
que el self és individual perquè té una relació amb els altres, és a dir, aquesta individualitat és
l'objecte de les accions que té una persona quan interactua a nivell social, ja que així, la
persona s'adona de les reaccions i actituds dels altres cap a ell i pot adoptar cert rol adequantse a la situació. Una idea molt estudiada va ser la seva proposta sobre el "jo" i el "mi" entenent
el jo com el self que sap i el "mi" com a objecte a conèixer, proposant que estructura "jo" i
procés "mi" són complementaris.
En l'actualitat, autors com Oyserman (2012) continuen definint l'autoconcepte remetent-se al
concepte del self com a jo que pensa en mi com un objecte, idea que Mead exposava. En
l'actualitat, aquest objecte del pensament "mi" conté diferents conceptes mentals i idees
sobre el que la persona pensa que és en el present, com va ser en el passat i com es projecta
en el futur. Així doncs, "these mental concepts are the content of self-concept" (Oyserman et
al., 2012, p. 72), és a dir, l'autoconcepte seria els conceptes mentals i idees que té la persona
sobre si mateixa i els rols que desenvolupa. Es referiria a què la persona tindria diferents
autoconceptes, idees sobre si mateix com a fill, pare, treballador, esportista, amic, entre
d'altres i el conjunt d'aquests autoconceptes seria l'objecte "mi".
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2.2.2 Característiques de l'autoconcepte
Si es centra la mirada en l'autoconcepte, un dels models que més rellevància va tenir en el seu
moment, al 1976, i en els posteriors estudis és el model de Shavelson et al. (1982). Un model
que proposava quatre diferents característiques de l'autoconcepte. La primera característica
és l'estructura multidimensional de l'autoconcepte, ja que al llarg del cicle vital les
autopercepcions van variant i estarien organitzades en diferents dimensions específiques. La
segona característica és que l'autoconcepte tindria un ordre jeràrquic, és a dir, dimensions de
l'autoconcepte que estan relacionades amb les experiències concretes, donarien lloc a altres
dimensions més globals. La tercera característica seria l'estabilitat de les dimensions més
genèriques i la inestabilitat de les més específiques, relacionat amb la característica anterior.
Certs estudis, com els de Gonzàlez-Pineda i Núñez (1994), mostraven que l'estructura
multidimensional i factorial estaria molt relacionada amb l'edat i amb la nova informació, ja
que aquesta informació s'interpreta en una dimensió específica de l'autoconcepte i aquesta
interpretació provocaria uns canvis a nivell específic a aquesta dimensió i no tant a nivell
global. Per últim, la quarta, seria que l'autoconcepte seria un constructe amb entitat pròpia.
El nivell funcional de l'autoconcepte, segons González-Pineda i Nuñez (1994, p. 277), "es el
resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información derivada de la
propia experiencia y del feedback de los otros significativos." Aquesta definició es pot dividir
en dos parts, la vessant més cognitiva i la vessant socialitzadora de l'autoconcepte. La primera,
la vessant cognitiva, seria a partir de l'anàlisi, valoració i integració de la informació derivada
de l'experiència que es modificarien els autoesquemes. Això podria fer pensar en la teoria de
l'assimilació de Piaget, la qual explicava que quan una nova informació és rebuda pels
esquemes mentals que té la persona, cercant la informació en les dades que posseeixen
aquests esquemes, si no la té, analitza la informació nova, la valora, l'acomoda i l'assimila
modificant així l'esquema inicial amb la informació nova, barrejant-se l'esquema mental i la
informació nova i fent un nou esquema.
La segona, la vessant més social, seria el segon tipus d'informació que la persona rebria sobre
si mateixa del feedback dels altres sobre valors, capacitats, entre d'altres, de si mateix, i a
partir d'aquesta informació poder destriar o categoritzar i modificar els autoesquemes. Aquest
model donaria una solució a la discrepància dels investigadors entre estabilitat i variabilitat de
l'autoconcepte al llarg del cicle vital, ja que hi hauria una modificació d'esquemes més
específics a partir de l'assimilació de nova informació donada per l'experiència i els feedbacks i
hi hauria una estabilitat en les dimensions més globals de l'autoconcepte, perquè la
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modificació es donaria a un nivell més concret. S'ha d’assenyalar que molts autors remarquen
que la informació o els feedbacks podrien arribar de diferents fonts, tant externes com
internes, com ara les persones significatives, del procés intern de comparació social,
l'observació de la conducta i els estats afectius-emocionals propis.
2.2.3 Resum
En definitiva, l'autoconcepte podria ser definit com els conceptes mentals i idees que té la
persona sobre si mateixa i els rols que desenvolupa en la seva vida. A més a més,
l’autoconcepte tindria unes característiques pròpies, la multidimensionalitat, l'ordre jeràrquic i
la dualitat entre l'estabilitat de les dimensions més genèriques i la susceptibilitat a ser
modificades de les dimensions més específiques de l'autoconcepte. Això porta a què gràcies a
la informació rebuda de l'exterior i l'anàlisi, la valoració i la integració d'aquesta informació es
reforça o modifica l'autoconcepte. Aquesta idea s'enllaçaria amb les idees de Rivas (citat per
Lobato, 2002; Martínez, 1998), ja que un bon acompanyament professional també ajudaria a
avaluar i aclarir l'autoconcepte i això ajudaria a escollir un lloc de feina adequat per un mateix.
Així l'estructura de l'autoconcepte seria important, però sobretot la seva claredat per fer una
elecció vocacional adient.

2.3Claredat de l'autoconcepte
Anteriorment s'ha mencionat diferents conceptualitzacions de l'autoconcepte. Diferents
autors han conceptualitzat l'autoconcepte distingint entre el seu contingut i la seva estructura.
Entenent com a contingut components de coneixença i d'avaluació d'un mateix i l'estructura,
com aquests components estan organitzats dins de l'autoconcepte. Diferents autors han
teoritzat i investigat sobre els aspectes de l'estructuració de l'autoconcepte. Linville (Leary et
al., 2012; McConnell, 2007; Farchaus, 1995), als anys vuitanta, va exposar l'aspecte de
l'autocomplexitat, fent referència al número de dimensions de l'organització de
l'autoconcepte. Showers (Leary et al., 2012; McConnell, 2007; Farchaus, 1995), als noranta, va
exposar la compartmentalization fent referència a com les autocreences positives i negatives
es trobaven en dimensions diferents. Al llarg dels anys hi hagut molts estudis de les diferents
dimensions i de l'estructura de l'autoconcepte, tanmateix aquest treball es centrarà en uns
estudis realitzats en els mateixos anys que Showers, per Campbell i el seu equip (Campbell et
al., 1996) que van presentar un altre aspecte de l'estructura de l'autoconcepte, la claredat de
l'autoconcepte, definint-lo com:
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"The extent to which the contents of an individual's self-concept (e.g., perceived personal atributes) are clearly and
confidently defined, internally consistent, and temporally stable." (1996, p. 141).

Campbell i el seu equip es refereixen a la claredat de l'autoconcepte, com una mesura del grau
en què les autocreences són clares i estan definides amb confiança, tenen consistència interna
i són estables en el temps. Segons aquest equip, la claredat de l'autoconcepte, essent un
aspecte

estructural

de

l'autoconcepte,

seria

independent

d'altres

continguts

de

l'autoconcepte, com ara l'autoestima, ja que varis components podrien ésser coneguts per la
persona amb un diferent nivell de confidència i estabilitat. Aquest equip va realitzar diferents
estudis per relacionar la claredat de l'autoconcepte amb l'autoestima, els Big five i també
estudiant les diferències culturals del constructe.
La relació entre la claredat de l'autoconcepte i l'autoestima van trobar que era una relació
recíproca, és a dir, a més claredat, més autoestima i a la inversa. Pel que fa al Big five, els
resultats mostraven una correlació negativa amb el neuroticisme i amb les altres dimensions
del Big five els resultats mostraven que a major claredat la persona fa les tasques amb més
consciència, tenint una associació moderada amb l'extraversió, l'afabilitat i l'atenció
d'experiències. En relació a les diferències culturals de la claredat de l'autoconcepte, les
investigacions entre població occidental i població oriental van mostrar que la claredat de
l'autoconcepte occidental era més alta que l'oriental, ja que la percepció occidental de
l'autoconcepte és més individual i la concepció oriental és més col·lectiva. Encara que els
autors, al no haver tingut en compte el biaix cultural i no haver adequat l'escala, consideren
que els resultats podrien estar afectats per aquest biaix.
Per fer les seves investigacions, l'equip de Campbell va crear una escala per avaluar la claredat
de l'autoconcepte, investigacions posteriors l'han utilitzada i avaluada i tant els resultats de
Campbell i el seu equip com altres investigadors la senyalen com una escala vàlida per avaluar
aquest constructe. Afirmant, Campbell i el seu equip, que la claredat de l'autoconcepte és un
constructe per se. A partir de tenir una eina vàlida per avaluar la claredat de l'autoconcepte els
estudis d'aquest constructe també van augmentar.
2.3.1 Claredat de l'autoconcepte i gènere
En relació amb la diferència de gènere i la claredat de l'autoconcepte, Campbell et al. (1996)
van trobar que els homes tenen un nivell més alt de claredat de l'autoconcepte que les dones,
en una mostra canadenca, també en mostres de Romania (Catalina, 2012), Estònia (Mato et
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al., 2001) i altres països, com ara Korea i Eslovàquia. Tot i això s'ha de considerar que les
diferències són molt petites i sempre en variació del número de la mostra i de l'edat del grup.
2.3.2 Claredat de l'autoconcepte i edat
En relació a l'edat i la claredat de l'autoconcepte, gairebé tots els autors el considera un tret
relativament estable en el temps, així que no variaria a més edat. Tot i això, alguns autors com
Oyserman et al. (2012), consideren que les experiències personals i socials podrien variar les
concepcions que un té d'un mateix. Tot i que, Campbell et al. (1996) haguessin trobar una
correlació molt baixa entre la claredat de l'autoconcepte i l'edat, altres autors com Diehl i Hay
(2011) o Lodi-Smith i Roberts (2010), exposen en les seves investigacions un desenvolupament
de la claredat de l'autoconcepte curvilínia amb un pic a l'edat madura. La investigació
d'aquests últims va donar com a resultats que les persones compreses entre 40 i 59 anys
tenien un nivell més alt de la claredat de l'autoconcepte, que aquells amb menor edat que
estarien incrementant aquesta claredat, i que a partir de 60 anys la claredat, segons els autors,
aniria en desens. Aquests resultats farien pensar que com més experiències té la persona més
clara és la seva concepció de si mateix, fins arribar al punt àlgic, per després baixar, en l'etapa
de senectut, per una limitació dels rols a fer.
2.3.3 Claredat de l'autoconcepte i relacions
La claredat de l'autoconcepte també s'ha investigat en relació a la qualitat de les relacions,
sobretot les relacions afectives romàntiques. Investigadors com Gurung i el seu equip (citat per
Lewandowski et al., 2010) han obtingut resultats que apunten que la claredat i l'estabilitat en
les representacions que es té de la parella donaria una major satisfacció en la relació. A més a
més, Lewandowski i el seu equip (2010) van trobar que a major claredat de l'autoconcepte
major satisfacció en la relació i un major compromís de la persona en la relació. Altres
investigadores, com ara Slotter i el seu equip (2009) van estudiar com el trencament d'una
relació sentimental prediu una reducció en la claredat de l'autoconcepte. Seguint el tema de
les relacions, Emery i el seu equip (2014) van estudiar l'autoexpansió en la relació, és a dir, que
la persona agafi característiques concretes de la parella. Van obtenir com a resultat que les
persones amb menor claredat d'autoconcepte, tenien menys interès en l'autoexpansió fora de
la relació romàntica en la que es trobava. Així doncs, l'estudi conclouria que les persones amb
una baixa claredat de l'autoconcepte no estarien motivats per autoexpandir el seu
autoconcepte. Wu (2009) va fer l'estudi a Taiwan i va mostrar que l'autoestima seria el
mediador entre la claredat de l'autoconcepte i l'estil de vincle en la relació romàntica, sobretot
amb l'estil ansiós.
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2.3.4 Claredat de l'autoconcepte i benestar psicològic
També s'ha investigat com els esdeveniments positius i negatius del dia a dia (Nezlek et al.,
2001) farien canviar la claredat de l'autoconcepte, ja que aquets esdeveniments canviarien
l'autoestima i l'humor. Tot i que, com apunten les autores, aquestes variacions temporals
tenen una correlació negativa amb el tret de claredat de l'autoconcepte. És a dir, els
esdeveniments modificarien la claredat de l'autoconcepte a un nivell específic i no al nivell
global de la claredat de l'autoconcepte. Lee-Flynn i col·laboradors (2010) avaluen com
l'autoestima i la claredat de l'autoconcepte afecta a un procés d'estrès, de curta o llarga
durada, a través de les valoracions cognitives diàries, l'afecte diari i símptomes de depressió a
llarg termini. Els seus resultats assenyalen que tenir una claredat de l'autoconcepte alta
ajudaria a un millor ajustament psicològic, ja que la investigació aporta que una major claredat
ajuda a regular l'afecte negatiu i l'autoestima i a major autoestima s'experimenta menys afecte
negatiu en els esdeveniments diaris i a la inversa. En els estudis a llarg termini, els resultats
mostren que a major claredat de l'autoconcepte menys símptomes depressius mostra la
persona. Tot i que, si la persona mostra una alta autoestima el nivell de claredat de
l'autoconcepte sembla no tenir importància en el canvi en símptomes depressius, recolzant els
resultats de Campbell.
Altres investigadors, com ara l'equip de Ritchie (2010) van també interessar-se per l'estudi de
l'estrès i el benestar subjectiu, mostrant amb la seva investigació que la mediadora dels dos
seria la claredat de l'autoconcepte. Els tres estudis que van realitzar van presentar l'estrès en
dominis, és a dir, social, laboral, financer, en percepció del sentit de la vida i en percepcions
sobre la discontinuïtat entre el self present i passat. Els resultats van mostrar que la claredat
de l'autoconcepte intervenia total o parcialment en la relació entre l'estrès i el benestar
subjectiu.
2.3.5 Claredat de l'autoconcepte i extraversió
Ferrando i Anguiano-Carrasco (2012) en el seu estudi proposen tres antecedents de
l'aquiescència dins d'un model predictiu basat en l'extraversió, la seguretat en la resposta, la
meticulositat i la claredat de l'autoconcepte. Després de fer l'estudi amb 403 estudiants de
psicologia i ciències socials van trobar resultats que les tres variables ajuden a la predicció de la
resposta aquiescent. Senyalant que la claredat de l'autoconcepte i la meticulositat podrien ser
característiques per fer el procés de reconsideració de resposta més acurat, i la seguretat de
resposta podria ser un indicador de si el procés s'ha portat a terme de manera apropiada.
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2.3.6 Claredat de l'autoconcepte i autoinformació
Centrat més en la claredat de l'autoconcepte, Guadagno i Burger (2007) van investigar,
utilitzant el mètode del fals feedback, si persones amb una alta claredat de l'autoconcepte
eren més susceptibles a dependre de l'autoinformació per guiar el seu comportament, que les
persones amb baixa claredat. Els resultats mostraven que més de la meitat de les persones que
tenien la claredat alta, es comportaven millor o diferent després de rebre el feedback a les
persones que tenen la claredat de l'autoconcepte baixa. Segons els autors, els resultats serien
consistents amb la descripció de la claredat de l'autoconcepte, ja que les persones amb una
alta claredat li serà més fàcil trobar la informació de si mateix que els que tenen una claredat
baixa.
2.3.7 Resum
En definitiva, segons Campbell i el seu equip (1996), la claredat de l'autoconcepte és el grau en
què les autocreences són clares i definides amb confiança, tenen consistència interna i són
estables en el temps. Els diferents estudis i investigacions que relacionen aquest constructe
amb l'autoestima, l'edat, el gènere, les relacions afectives, el benestar psicològic,
l'afrontament a l'estrès, l'extraversió i com les autoinformacions poden afectar-li, mostren una
consistència del constructe. Així doncs, la claredat de l'autoconcepte es concep com a un
constructe per se que és susceptible de ser estudiat en relació a altres àmbits, i els estudis han
acabat mostrant la importància que podria tenir la claredat de l'autoconcepte per la persona i
per la seva vida.
Fins aquí, s'hauria presentat la primera línia que les teories de l'elecció vocacional donen
importància que seria l'autoconcepte i la seva claredat. A continuació, s'explica la segona línia,
la de l'acompanyament vocacional, a partir de l'explicació de la base teòrica de les
competències i més concretament de la teoria en què es basa el taller de competències
transversals que es porta a terme al Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic, en el qual
es realitza aquest estudi.

2.4 Competències bàsiques i transversals, en orientació
laboral
És important assenyalar que el treball per competències va ser oficialment introduït a Espanya
amb el Real Decret del 29 d'octubre del 2007, en el qual es donava una gran importància al
desenvolupament de les competències professionals dins de l'àmbit educatiu universitari.
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Aquesta decisió estava avalada per diferents estudis tant europeus, com ara el Tuning Project,
el projecte CHEERS o el projecte Reflex, com de l'estat espanyol, com ara l'enquesta Aneca, els
informes CYD, els estudis de la Fundació Universidad-Empresa. Tots els estudis apunten que hi
ha una gran importància en les competències professionals per fer una inserció laboral
adequada per la persona. Així donada la importància que tenen les competències a l'hora de
trobar un lloc de treball és important la seva identificació i el seu treball, com es porta a terme
en el taller de competències transversals del Servei local d'ocupació de l’Ajuntament de Vic, el
qual és el context d'aquest estudi.
En l'actualitat, s'està dirigint cada cop més al treball per competències en el món laboral, que
no només, al model més qualificatiu dels llocs de treball que estava implantat fins ara. Per
explicar aquest canvi, s'ha de senyalar que als anys vuitanta hi va haver un canvi en la manera
de gestionar i organitzar dins del món empresarial i laboral, que va fer que es donés més
importància als recursos humans de les empreses. Això va fer que apareguessin investigacions
en aquest àmbit que es centraven en avaluar individualment les competències, la implicació
dels treballadors i la descentralització de recursos. Això va produir que la teoria dels recursos i
les capacitats relacionés la millora en la productivitat amb el treball del departament de
recursos humans i així poder crear un avantatge competitiu, tal com expliquen autors, com ara
Barney (citat per Velde, 2009). Per això, les competències dels treballadors passen a ser un
factor d'avantatge estratègic per a la empresa en el mercat.
McClelland (1973) va ser un dels pioners en investigar la competència a través d'estudiar quina
relació hi havia entre el rendiment en el treball i determinades característiques personals, per
així identificar les variables predictores del rendiment laboral sense el biaix de raça, gènere,
entre d'altres. Així va dividir les competències en cinc categories, les de coneixement, les
d'habilitats, les de les concepcions d'un mateix, les dels trets característics i les de les
motivacions. McClelland especificava que les dues primeres categories (competències
essencials2) estaven més relacionades amb l'eficàcia de la persona en la realització de la tasca,
i les tres últimes categories (competències diferencials3) prediuen amb més exactitud l'èxit en
el treball.
Va ser a partir dels anys vuitanta que l'enfocament per competències va estar en alça i, a partir
de llavors, s'està consolidant com un model que connecta els nous model d'organització i dels
departaments de recursos humans amb la formació i desenvolupament professional de les
2

Són aquelles competències que s'adquireixen a través de la formació, així com del recorregut laboral.
Són aquelles competències que són innates en la persona i fan que tant la persona com la seva
realització de la tasca sigui diferent dels altres.
3
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persones. Molts autors, com ara Pedraza López, Mertens (citat per Colomé, 2010; Tejada,
2005), entre d'altres, han observat la vinculació entre el context socioeconòmic, les estratègies
empresarials i l'aparició de l'enfocament de competències, com ara en la internacionalització
de la innovació tecnològica o en l'aparició de noves estratègies de gestió dels recursos
humans.
En un inici, el mètodes de valoració del treball eren mètodes globals, com ara els mètodes
d'ordenació o jerarquització o el mètode de classificació o de graus. Aquests mètodes globals
ordenen els llocs de treball basant-se en un únic criteri. Llavors, apareixen els mètodes
analítics, que a partir de la valoració de les característiques de la tasca atribueixen una
puntuació al lloc de treball. Per últim, va aparèixer el concepte de competència com a criteri
d'avaluació, entenen que la gestió es fa per competències, és a dir, les empreses tenen en
compte les competències específiques per un determinat lloc de treball i les avaluen
periòdicament.
2.4.1 Competència professional
Molts són els autors que han definit "competència professional", actualment, una de les
definicions més acceptades entre molts investigadors i teòrics és la que presenta Marta
Zaragoza:
"Conjunt integrat de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals que es posen en joc
en l'acompliment d'una determinada activitat laboral." (2012, p. 61).

Entenent el concepte de competència professional com els coneixements, capacitats, habilitats
que la persona té integrats, pot combinar i coordinar-los, ja que té la competència per fer-ho, i
també sap portar-los a la pràctica laboral, no només posant en joc els coneixements tècnics
que tingui la persona, sinó també les capacitats personals, com ara la gestió de l'estrès, la
cooperació en un equip, entre d'altres.
2.4.2 Categorització de les competències
Una de les grans discussions en el tema de les competències és com categoritzar les
competències professionals. Els diferents autors donen diferents divisions, tot i això hi ha una
divisió general en tres grups que sembla tenir acord per gran part dels professionals. El primer
grup serien les competències tècniques, el conjunt de coneixements i tècniques necessàries
per portar a terme una determinada activitat laboral. Aquestes competències es poden
traslladar a altres activitats que estiguin molt relacionades entre si. El segon grup, les
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competències bàsiques són aquells coneixements que s'adquireixen en el sistema educatiu,
com ara la lecto-escriptura, el càlcul funcional, entre d'altres. Per últim, el tercer grup seria el
de les competències transversals que serien aquells coneixements, habilitats, aptituds que es
posen en joc en la majoria de contextos. Les competències transversals són les que
s'aprofundiran en aquest treball, ja que són les competències que es treballen en el taller que
s’avalua en aquesta investigació.
Les competències transversals durant els diferents estudis s'han dividit en diverses categories,
com ara en tres grups, les instrumentals, interpersonals i sistèmiques, o s'han proposat altres
classificacions dividint-les depenent de quin camp estigués relacionada la competència, com
ara el camp del coneixement, de l'anàlisi i la innovació, de la gestió del temps, de la
organització i comunicatives, entre d'altres. Tot i això, el taller de competències del Servei local
d'ocupació, el qual s'ha triat com a context d'estudi per aquest treball, es basa en la guia de
Claus tutorials: guia per a l'acompanyament i el suport tutorial (Rubio, 2008), elaborada pel
Grup SURT, que alhora es basa en el model desenvolupat per l'Instituto per lo sviluppo della
formazione proffesionale dei lavoratori (ISFOL), a Roma. És a dir, el model ISFOL va ser adaptat
i modificat pel Grup SURT, l'associació de dones per a la reinserció laboral de Barcelona. Una
de les premisses bàsiques d'aquest projecte que proposa l'associació és que "el projecte
professional s'ha d'inscriure en un projecte personal." (Rubio, 2008, p. 22). Per això consideren
que l'acció tutorial és una de les millors eines per poder treballar el projecte professional
vinculat al projecte personal, ja que en la societat actual, segons els autors, els dos projectes es
retroalimenten.
2.4.3 Concepte d'ocupabilitat
Per entendre el model que es proposa, primer s'han de definir el concepte d'ocupabilitat que
és de gran importància, ja que el model s'inscriu dins del seu paraigües. El concepte
d'ocupabilitat és la traducció del terme "employability" que va fer la seva aparició als anys
vuitanta i que la seva traducció més literal podria ser: "l'habilitat d'accedir o mantenir-se en
una ocupació." (Colomé, 2010, p. 22). La Fundació CIREM, tal com cita Rubio, dóna aquesta
definició a l'ocupabilitat, "articulació de les capacitats de les persones amb els requeriments de
les ofertes de treball." (Rubio, 2008, p. 23). Aquesta definició senyala la importància que la
persona sigui coneixedora de si mateixa, de les seves capacitats, habilitats, motivació i també
de les que demanden els diferents llocs de treball, per tal de tenir les millors condicions en el
mercat laboral. L'Organització internacional del treball defineix el concepte d'ocupabilitat com
"la capacitat d'una persona per adaptar-se a l'oferta d'ocupació, que ve donada per una
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adequada gestió dels factors que incideixen en aquesta, així com de la conjunció d'actituds,
interessos, motivació, coneixements, formació i aptituds, que la posicionen positivament
davant del mercat de treball." (Rubio, 2008, p. 24). Tant l'Organització Internacional del treball
com el CIREM insisteixen en els mateixos punts i donen una importància base a la formació.
Així, la perspectiva del Grup SURT, que es la base del taller de competències del Servei local
d'ocupació de l'Ajuntament de Vic, és posar l'èmfasi, des d'un enfocament multidimensional, a
les dimensions personal i cultural, ja que són les que la persona pot fer-se responsable
directament, més que no pas la dimensió del mercat laboral.
Rubio i col·laboradors entenen que l'ocupabilitat és "un indicador relatiu del vincle entre la
persona en relació al mercat laboral amb el qual es relaciona" (2008, p. 26), és a dir,
l'ocupabilitat indica on està la persona (quina posició ocupa) en un moment determinat del seu
cicle vital (ja que el concepte d'ocupabilitat evoluciona al llarg del cicle vital de la persona en
acumular experiències, habilitats o canviar de situació personal, laboral), respecte a una
ocupació concerta, ja que no tots els llocs de treball demanen les mateixes habilitats,
capacitats o competències.
2.4.4 Les competències dins del model d'ocupabilitat
Així, aquest model d'ocupabilitat estaria composat per factors que estan agrupats en tres
apartats. El primer apartat seria els factors estructurals, és a dir, factors externs de la persona
que no pot modificar, com ara els factors econòmics. El segon apartat estaria composat pels
factors personals, tant les característiques personals com el currículum i l'entorn. Per últim, el
tercer apartat seria el dels factors competencials, composat per tres tipus de competències
proposades en el model ISFOL, i amb un acord amb els autors que estudien aquest tema, com
s’ha vist en anterioritat. Les primeres, les competències tècnico-professional, que consistirien
en les competències del perfil professional. Les segones, les competències de base, que
agruparia les competències d'accés a l'ocupació, les instrumentals bàsiques i les instrumentals
específiques. Per últim, les terceres que serien les competències transversals agrupades en les
competències diagnòstiques, és a dir, d'anàlisi d'un mateix així com del context, les
competències relacionals, amb altres persones i l'entorn, i les competències d'afrontament, de
problemes o situacions. Aquest últim apartat seria en el que es centraria la proposta d'acció
tutorial del Grup SURT, creat per l'equip de Fina Rubio, i del taller per competències del Servei
local d'ocupació, ja que són aquests factors els que podrien ser modificats per la persona amb
l'acompanyament d'un professional. Així com, engloben tant la formació i l'experiència laboral
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com factors més íntims i personals, més relacionat amb la vida privada de la persona i amb si
mateixa i el seu autoconcepte professional.
Des de la perspectiva de competències, Rubio i col·laboradors (2008), així com Zaragoza
(2012), Colomé (2010), entre altres autors, assenyalen tres aspectes claus sobre les
competències. Saber identificar-les, aprendre a reconèixer quines són necessàries en un
context laboral concret i saber seleccionar i combinar els diferents recursos per donar la
resposta més adequada. La importància d'aquests tres aspectes és que ajudaran a què la
persona actuï d'una manera competent, posant en joc les competències adequades per donar
resposta en una situació laboral concreta en un context laboral concret.
Així la proposta de metodologia del Grup SURT és un procés amb els objectius d'identificar,
transferir i experimentar les competències. Tot i això, el Servei local d'ocupació, que és el que
porta a terme el taller de competències transversals que s'estudia en aquest treball, només es
treballa la identificació i la transferència d'aprenentatges. Encara que s'ha afegit un treball de
dos dies, el primer i l'últim, de gestió d'emocions, no s'experimenten a la pràctica les
competències. Així el taller de competències del Servei local d'ocupació té per objectius
identificar i transferir les competències transversals i també donar eines als usuaris
d'autogestió, treballant la part personal de la persona, capacitat, habilitat, emoció i
l'autoconcepte, a través del treball per competències.
2.4.5 Resum
En definitiva, com explica Colomé:
"El model competències 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." (2010, p. 11).

Un model que a través de l'autoconeixement de les pròpies habilitats, capacitats i dels rols
d'un mateix, es puguin traslladar a diferents llocs de feina i acomplir una carrera vocacional
adequada a la persona, com comentaven autors com Súper (citat per Bemrose, 2013; Rafael,
2007; Bujold et al., 2000; Martínez, 1998), Holland, (citat per Bimrose, 2013; Rafael, 2007;
Bujold et al., 2000).
Com s'ha vist tant en l'apartat d'elecció vocacional, en el de l'autoconcepte, així com en el de
les competències, és important acompanyar a les persones en la identificació de si mateixes i
per tenir més clar el seu autoconcepte en la recerca de feina, com proposava Rivas (citat per
Lobato, 2002; Martínez, 1998), entre d'altres investigadors. En definitiva, el treball en el taller
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de competències transversals, que es realitza al Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic,
acompanya en una exploració personal sobre un mateix, sobre el propi autoconcepte i també
sobre les pròpies experiències laborals, per així identificar les competències transversals
pròpies per poder inserir-se en el món laboral. Podria doncs aquest treball en el taller de
competències transversals exercir un impacte sobre la claredat de l'autoconcepte dels
participants?
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3. Part pràctica.
3.1 Metodologia
3.1.1 Tipus d'estudi
Segons León i Montero (2003), en aquest estudi s'ha utilitzat un disseny quasi experimental
amb mesures pre-post i grup quasi control. Les dades seran analitzades quantitativament i
qualitativament.
3.1.2 Objectius específics
En base a la pregunta d'investigació, "el taller de competències transversals per desocupats
que realitza el Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic exerceix un impacte en la
claredat de l'autoconcepte dels seus participants?", els objectius específics són:


Avaluar l'impacte del taller de competències transversals del Servei local d'ocupació
sobre la claredat de l'autoconcepte dels participants.



Avaluar la variació de l’autoconcepte laboral de les participants del taller de
competències transversals del Servei local d'ocupació.
3.1.3 Hipòtesis

En base a la pregunta d'investigació i al marc teòric revisat, les hipòtesis plantejades són que:


La participació en el taller de competències transversals milloraria la claredat de
l'autoconcepte.



L'edat dels participants influencia en la claredat de l'autoconcepte.
3.1.4 Participants

En aquest estudi, la població diana són persones desocupades, és a dir, en situació d'atur, que
participen en el taller de competències transversals que es porta a terme al Servei local
d'ocupació de l'Ajuntament de Vic, amb un mínim de 6 participants i amb un màxim de 12 per
taller. Així doncs la tècnica utilitzada per fer la tria de la mostra ha estat un mostreig no
probabilístic a propòsit en el grup quasi experimental. Per obtenir un número més elevat de la
mostra s'han avaluat dos grups de participants del taller de competències transversals. Pel
grup quasi control s'ha utilitzat la mateixa tècnica de mostreig, trobant els participants dins del
Club de feina, un servei d'ús d'ordinadors en la recerca de feina que ofereix el Servei local
d'ocupació de l'Ajuntament de Vic a persones desocupades.
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Finalment la mostra obtinguda com a grup quasi experimental ha estat de 13 participants, de
les 15 inicials en els dos tallers de competències, però hi va haver dues participant que va
abandonar el taller per haver trobat feina. Totes les participants eren de gènere femení,
d'edats compreses entre 19 i 59 anys, són nascudes a Catalunya, menys tres que són de
procedència marroquina, tot i això la residència habitual de les participants és Vic. L'estat civil
varia entre elles, havent-hi solteres, casades i divorciades. El nivell d'estudis abasta des de no
tenir cap titulació d'ensenyament reglat, fins a participants amb titulació universitària, passant
per titulació de batxillerat i de cicles formatius. El temps en situació d'atur d'aquestes
participants és entre 4 mesos a 5 anys. Pel grup quasi control han participat 8 dones, amb els
requisits que estiguessin en situació d'atur laboral i que l'edat anés de 19 a 59 anys, per fer-lo
més proper al grup quasi experimental.
3.1.5 Instrument
La claredat de l'autoconcepte s'ha avaluat a través de l'escala de la claredat de l'autoconcepte
creada per Campbell i el seu equip (1996), desenvolupada per avaluar el grau en què les
autocreences són clares i definides amb confiança, tenen consistència interna i són estables en
el temps. L'escala consta de 12 ítems que es responen a partir d'una escala de Lickert de 1
(molt en desacord) a 5 (molt d'acord). En l'estudi fet per l'equip de Campbell l'escala va donar
una α de Cronbach de .86, mostrant una alta consistència interna. També s'ha utilitzat el test
baremat d'autoconcepte, Autoconcepto Forma 5 (AF5) de García, F. i Musitu, G. (2014), que
avalua cinc dimensions de l'autoconcepte. L'autoconcepte acadèmic-laboral, el social,
l'emocional, el familiar i el físic. Per aquest estudi s'ha centrat en la dimensió acadèmic-laboral,
ja que el taller de competències transversals que s'avalua està enfocat a un treball en la línia
laboral.
3.1.6 Procediments
Per tal d'assolir els objectius proposats, s'ha utilitzat el disseny quasi experimental amb
mesures pre-post i grup quasi control. La variable independent és el taller de competències
transversals i la variable dependent és la claredat de l'autoconcepte. Aquesta última avaluada
amb la comparació dels resultats de l'escala passada abans i després del taller.
Es van mesurar dos grups quasi experimentals de dos tallers el del novembre de 2016 i el de
febrer de 2017, per així obtenir una mostra més elevada. Es va administrat els dos test el
primer dia del taller, 18 de novembre de 2016 i el 10 de febrer de 2017, a primera hora a la
sala on es realitzava el taller. Va ser una administració col·lectiva encara que les respostes van
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ser de manera individual. Deu dies després, 28 de novembre de 2016 i 10 de febrer de 2017,
respectivament, s'administrava el post a l'última hora del taller, perquè no afectés tant el biaix
de la història.
Les mesures del grup quasi control van ser recollides al llarg dels mesos de novembre de 2016
a març de 2017 a nivell individual a diferents usuaris del Servei local d'ocupació que no
participaven al taller de competències transversals, deixant un interval de 10 dies entre la
mesura pre i la post. Les dades recollides dels dos testos es van optimitzar amb el programa
SPSS i, en el cas de l'AF5, es va cercar en la correcció i la baremació del manual del test. A
continuació es presenta una taula resum amb l'administració de l'escala de la claredat de
l'autoconcepte i l'AF5 als diferents grups.
Taula resum del procediment
Tipus de mesura i grup

Data de l'administració de l'escala i el test

Mesures pre grup experimental 1

18 de novembre de 2016

Mesures post grup experimental 1

28 de novembre de 2016

Mesures pre grup experimental 2

2 de febrer de 2017

Mesures post grup experimental 2

10 de febrer de 2017

Mesures pre i post del grup quasi control

De novembre de 2016 a març de 2017

Taula 1. Procediment

3.1.7 Aspectes ètics.
Durant tota la investigació s'han tingut en compte els aspectes ètics esmentats en el Codi
deontològic. Exposant amb claredat i honestament els objectius i el procediment a les
persones implicades, demanant la firma del consentiment informat i de confidencialitat per
utilitzar les dades, assegurant que no es revelaria cap identitat ni durant ni després d'aquesta
la investigació

3.2 Resultats
Primerament, es presenten en puntuació directe la mitjana aritmètica, la mediana i la moda,
així com la desviació típica i el Coeficient de variació de Pearson dels resultats obtinguts en
l'escala de la claredat de l'autoconcepte del grup quasi experimental en les mesures pre i post.
Seguidament, les mateixes mesures obtingudes del grup quasi control, així com una taula
comparativa d'aquestes mesures entre els dos grups. A continuació, es presenten gràficament
els resultats de les mesures pre post de la claredat de l'autoconcepte mostrant els resultats
per subjecte, de cada un dels grups, i per edats. Per últim, es mostren els resultats obtinguts
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en mesures pre i post dels dos grups, el quasi experimental i el quasi control, en la dimensió
d'autoconcepte laboral que avalua el test AF5, resultats en tant per cent.
3.2.1 Estadístics de la claredat de l'autoconcepte grup quasi
experimental
Estadístiques Claredat de l'autoconcepte Grup quasi experimental

Claredat de l'autoconcepte

Claredat de l'autoconcepte

pre

post

Vàlid

13

13

0

0

Mitjana

36,54

38,23

Mediana

39,00

40,00

22a

30a

8,941

8,805

N
Perdut

Moda
Deviació tipus

Taula 2. Estadístiques de la claredat de l'autoconcepte del grup quasi experimental

Si es comparen les mitjanes aritmètiques de les mesures pre post del grup quasi experimental,
es pot senyalar que la claredat de l'autoconcepte de les participants augmenta 1.69 punts. La
mediana, és a dir, el valor central en els resultats, varia en 1 punt entre les mesures pre i post.
Com es pot observar, l'estadística senyala l'existència de múltiples modes en els resultats del
grup quasi experimental, tres per cada mesura, tant la pre com la post. Així seria trimodal. Les
modes obtingudes en la mesura pre són: 22, 29 i 34. Les obtingudes en la mesura post són: 30,
41, 49. La representativitat de la mitjana, s'ha avaluat a partir del Coeficient de variació de
Pearson, donant com a resultat 0,272 en les mesures pre i 0,23 en les mesures post, així la
mitjana seria representativa, perquè els valors de dispersió seria més petita que la mitjana
aritmètica.
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3.2.2 Estadístics de la claredat de l'autoconcepte grup quasi
control
Estadístiques Claredat de l'autoconcepte Grup quasi control
Claredat de l'autoconcepte

Claredat de l'autoconcepte

pre

post

Vàlid

8

8

Perduts

0

0

Mitjana

43,38

43,38

Mediana

42,00

40,50

31

34

11,637

11,338

N

Moda
Deviació tipus

Taula 3. Estadístiques de la Claredat de l'autoconcepte del grup quasi control

En el grup quasi control, la mitjana aritmètica no té cap variació entre les mesures pre i les
post. La mediana disminuiria un punt i mig i en aquest cas seria unimodal. El valor del
Coeficient de variació de Pearson per les mesures pre és de 0,268 i per les mesures post de
0,261. Representaria que la mitjana seria representativa. A continuació es presenta una taula
comparativa dels resultats de la claredat de l'autoconcepte del grup quasi experimental i del
grup quasi control.
3.2.3 Estadístics comparatius dels resultats de la claredat de
l'autoconcepte grup quasi experimental i del grup quasi control
Taula comparativa dels resultats de la claredat de l'autoconcepte dels grups
quasi experimental i quasi control
Grup quasi experimental

Grup quasi control

Mesura Pre

Mesura Post

Mesura Pre

Mesura Post

Mitjana

36,54

38,23

43,38

43,38

Mediana

39

40

42

40,50

22, 29 i 34

30, 41 i 49

31

34

Moda

Taula 4.Comparativa dels resultats de la claredat de l'autoconcepte dels grups quasi experimental i quasi control

En la comparació dels resultats de les mesures pre i post de la claredat de l'autoconcepte entre
els dos grups, es reflecteix com la mitjana de les mesures pre i post la claredat de
l'autoconcepte del grup quasi experimental augmenta, quan en el grup control es mantenen
iguals. Tot i que, s'ha d’assenyalar que la mitjana del grup quasi control és més alta que la del
grup quasi experimental, ja que dos de les vuits participants de la mostra del grup quasi
control van donar puntuacions molt altes en l'escala de la claredat de l'autoconcepte, encara
que es van mantenir els resultats en la mesura pre i post. Pel que fa a la mediana, com també
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succeeix amb les modes, els resultats reflecteixen un augment de les mesures del grup
experimental quan en el grup quasi control disminueixen.
3.2.4 Estadístics per subjectes de la Claredat de l'autoconcepte del grup
quasi experimental

Gràfica 1. Resultats per subjectes del grup quasi experimental de la claredat de l'autoconcepte

En la representació gràfica es pot observar que 5 dels 13 subjectes, amb edats de 33, 36, 48, 45
i 59 anys, que van participar en el taller de competències transversals van disminuir en els
resultats post la claredat de l'autoconcepte, els restants els seus resultats mostren que va
augmentar, encara que amb certa variació.
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3.2.5 Estadístics per subjectes de la Claredat de l'autoconcepte del grup
quasi control

Gràfica 2. Resultats per subjectes del grup quasi control de la claredat de l'autoconcepte

En el grup quasi control dos participants van donar resultats més baixos, disminuint
respectivament 2 punts el subjecte 2 que té una edat de 47 anys i un punt el subjecte 7 que té
33 anys, en la mesura post, i un resultats més alts, arribant gairebé a la puntuació màxima de
l'escala, persones amb 45 i 43 anys. Els altres subjectes van igualar els resultats.
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3.2.6. Estadístics per edats de la claredat d'autoconcepte grup quasi
experimental

Gràfica 3. Resultats per edats del grup quasi experimental de la claredat de l'autoconcepte

La variació dels resultats de millora o disminució de la claredat de l'autoconcepte per edats és
bastant variable. En les persones amb 19 i 34 anys la claredat augmentaria, quan en persones
entre 33 i 36 disminuiria. A partir de 38 anys fins a 43 es mantindria un augment de la claredat
de l'autoconcepte, però amb una variació entre la puntuació personal. A partir dels 45 anys hi
ha una disminució en la puntuació de 3 les participants restants.
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3.2.7 Estadístics per edats grup de la claredat de l'autoconcepte
quasi control

Gràfica 4. Resultats per edats del grup quasi experimental de la claredat de l'autoconcepte

Els resultats per edats del grup quasi control en l'escala de la claredat de l'autoconcepte són
més homogenis que els del grup quasi experimental, amb una disminució de un o dos punts en
els resultats de dues persones amb edats de 33 i 47 anys.
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3.2.8 Estadístics del test AF5 dimensió autoconcepte laboral del
grup quasi experimental
Estadístiques AF5 autoconcepte laboral grup quasi experimental
AF5 autoconcepte laboral AF5 autoconcepte laboral
pre

post

Vàlid

13

13

0

0

Mitjana

48,08

58,00

Mediana

50,00

60,00

30a

60

25,128

24,485

N
Perduts

Moda
Deviació tipus

Taula 5. Estadístiques de la dimensió de l'autoconcepte laboral del grup quasi experimental

La mitjana aritmètica de la mesura post varia de 9,32 punts de la mesura pre. La mediana de
10 punts i existeixen quatre modes en els resultats de la mesura pre 30, 50, 60 i 80. El
Coeficient de variació de Pearson en les mesures pre és de 0,522 i el de les mesures post de
0,422. Es podria dir que la mitjana seria representativa.
3.2.9 Estadístics del test AF5 dimensió autoconcepte laboraldel
grup quasi control
Estadístiques AF5 autoconcepte laboral grup quasi control
AF5 autoconcepte laboral AF5 autoconcepte laboral
pre

post

Vàlid

8

8

Perduts

0

0

Mitjana

46,25

40,00

Mediana

45,00

35,00

30a

5a

29,851

28,158

N

Moda
Deviació tipus

Taula 6. Estadístiques de la dimensió de l'autoconcepte laboral del grup quasi control

Pel que fa als resultats del grup quasi control en l'autoconcepte laboral, la mitjana aritmètica
disminueix 6,25 entre les mesures pre i les post, també disminueix la mediana 10 punts i les
modes. Essent les modes de la mesura pre 30 i 80 i de la mesura post 5 i 30. La mitjana dels
dos resultats seria representativa, ja que el Coeficient de variació de Pearson de les mesures
pre dóna el resultat de 0,645 i les mesures post de 0,703.
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4. Discussió i Conclusions
4.1 Discussió dels resultats
Exposats els resultats, es posaran en relació amb els objectius de l'estudi, el marc teòric i les
hipòtesis. Aquesta investigació es plantejava com a primer objectiu, "avaluar l'impacte del
taller de competències transversals del Servei local d'ocupació sobre la claredat de
l'autoconcepte de les participants." Observant els resultats de les mitjanes aritmètiques de les
mesures pre post del grup quasi experimental, es podria observar que la claredat de
l'autoconcepte de les participants augmenta, en comparació amb els resultats del grup quasi
control que no hi ha cap variació. Es podria assenyalar que el taller de competències
transversals del Servei local d'ocupació tindria cert impacte sobre la claredat de
l'autoconcepte. Un impacte que seria positiu, és a dir, que el taller podria ser un factor que
ajudaria a la millora de la claredat de l'autoconcepte. Si es comparen també els resultats de les
medianes entre els dos grups, els quasi experimental i el quasi control, així com la variació
entre les modes de la mesura pre i les de la mesura post, els valors que amb més freqüència es
donen en el post són més elevats que els de la mesura pre. Això podria reforçar la idea que el
taller de competències transversals tindria cert impacte de millora en la claredat de
l'autoconcepte dels participants (Veure taula 4).
Tot i que, en general, es podria assenyalar que el taller de competències transversals té un
impacte més positiu, que negatiu en la millora de la claredat de l'autoconcepte, s'ha de
mencionar que si s'observen els resultats a nivell individual, hi ha 5 participants que els
resultats en les mesures post són inferiors als pre. Comparats als resultats individuals del grup
quasi control, es podria pensar que els resultats negatius en la mesura post del grup quasi
experimental podria ser degut a què el pas pel taller hagi fet plantejar les seves creences,
capacitats, habilitats, entre d’altres, a les participants i que no hi ha millora perquè podria ser
un moment en què estan plantejant-se-les i clarificant el seu autoconcepte assimilant el treball
que s’ha fet al taller. La millora potser necessita un treball més personal i de més temps
perquè la persona sigui coneixedora de si mateixa, de les seves capacitats, habilitats,
motivació, tal com senyalaven Rubio i el seu equip (2008).
Una altra raó, per aquesta disminució de la claredat de l'autoconcepte d'aquestes 5
participants, podria ser que en el taller que porta a terme el Servei local d'ocupació de Vic no
es treballa la tercera fase que proposa el model ISFOL i l'adaptació de Rubio i el seu equip
(2008). Una fase que consisteix en portar a la pràctica en les empreses el que s’ha treballat en
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el taller de competències transversals. Es podria pensar que potser per no fer-se el treball
complert, és a dir, també la fase de portar les competències a la pràctica real, hi hauria una
disminució en la claredat de l'autoconcepte de certes participants, perquè hi hauria un
plantejament de les pròpies competències durant el taller, però no hi hauria una prova
pràctica, una evidència pràctica per les participants de les seves capacitats i habilitats i potser
això podria fer que hi hagués menys seguretat en el que creuen d'elles mateixes.
També podria estar relacionat amb l'estabilitat de la claredat de l'autoconcepte. En la definició
de Campbell i equip (1996) mencionen la claredat de l'autoconcepte com estable en el temps.
Els resultats d'aquest taller podrien fer plantejar que hi hauria una possibilitat que en certs
aspectes no hi hauria tanta estabilitat. En aspectes o en dimensions més específiques com
mencionaven els estudis de Gonzàlez-Pienda i Núñez (1994), sobre la relació entre l'estructura
multidimensional de l'autoconcepte i la nova informació rebuda, que podria provocar certs
canvis en dimensions més específiques. Els resultats de l’escala de claredat de l’autoconcepte
podria donar indicis que totes les participants l'haurien variat, per millorar o no, però hi hauria
hagut una modificació. Es podria pensar que aquest constructe podria ser susceptible de ser
modificat amb la nova informació treballada al taller. Com senyalaven l'equip de Nezlek (2001)
amb els seus resultats obtinguts d'investigar com els esdeveniments positius i negatius del dia
a dia farien canviar la claredat de l'autoconcepte, que apuntaven que els esdeveniments
modificarien la claredat de l'autoconcepte a nivell específic i no a nivell global. Es podria
pensar que el taller de competències transversals modificaria la claredat de l'autoconcepte.
En definitiva, els resultats d'aquest estudi donarien indicis que el taller de competències
transversals del Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic tindria un impacte sobre la
claredat de l’autoconcepte de les participant. En general, un impacte positiu en la claredat de
l'autoconcepte dels participants, tot i que, també podria donar un impacte negatiu en un cert
número participants a nivell individual.
A més a més, aquests resultats farien pensar en la importància de l'acompanyament
professional, com ja assenyalava Parsons (citat per Bimrose, 2013; Rafael, 2007), per tenir un
enteniment clar de l'autoconcepte i del món laboral, Rivas (citat per Lobato, 2002; Martínez,
1998) que considerava que mitjançant l'acompanyament del professional que li dóna eines per
facilitar informació i més autoconeixement. Així com Tiedeman i O'Hara (citats per Lobato
2002; Bujold i al., 2000) i Flum i Blustein (citats per Bimrose, 2013) que donaven importància a
l'anàlisi d'un mateix i de les habilitats i capacitats pròpies. Ja que els resultats apuntarien que
l'acompanyament professional que reben els participants del taller de competències
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transversals, té un impacte positiu en la claredat de l'autoconcepte i això sumat a altres
factors, com ara socio-familiar, del mercat de treball, entre d'altres, ajudaria així prendre una
decisió més adequada en l'elecció vocacional. Possiblement, perquè es treballa la identificació,
l'aprenentatge del reconeixement i la selecció adequada de les competències de les
participants, de les seves habilitats i capacitats, de les seves autocreences, com assenyalaven
Rubio i col·laboradors (2008), així com Zaragoza (2012) i Colomé (2010) des de l'enfocament de
competències. El taller ajudaria a tenir una idea més clara del seu autoconcepte, una idea que
assenyalaven d'importància Rogers (citat per Pallarés, 1972), Super (citat per Bimrose, 2013;
Rafael, 2007; Lobato, 2002; Bujold i al., 2000; Martínez, 1998; Pallarés, 1972) o Hill (Demo,
1992). Així, es podria assenyalar, que el taller de competències transversals podria ser una eina
útil d'acompanyament professional en el procés d'elecció vocacional.
El segon objectiu d'aquesta investigació era "avaluar la variació de l’autoconcepte laboral de
les participants del taller de competències transversals del Servei local d'ocupació." Si
s'observen els resultats del test AF5 en la dimensió de l'autoconcepte laboral, també hi ha un
augment en els del grup quasi experimental, quan els del grup quasi control disminueixen.
Aquesta dimensió de l'autoconcepte estaria avaluada primer per la percepció que tenen les
participants del taller del seu rol com a treballadores a partir de la informació rebuda dels seus
superiors al llarg del cicle vital i, en segon lloc, les qualitats específiques de la persona, com ara
la percepció d'intel·ligència, estima, ser bona treballadora o no, entre d'altres.
Pels resultats obtinguts es podria assenyalar que les participants del taller tindrien un
sentiment que augmenta positivament en el rol de treballadora i també en què valorarien
millor les seves qualitats. Augmentant així el seu autoconcepte laboral i el valor que elles es
donen com a treballadores. Aquest augment podria ser degut al treball que es porta a terme
en el taller de competències transversals i es podria relacionar amb el paràgraf anterior, que
exposava la importància que senyalaven alguns autors de l'acompanyament professionals.
Aquest acompanyament i aquest treball personal en el taller, a més de l'exposició del món
laboral podria haver estat un factor que ajudés a què l'autoconcepte laboral estigués més
definit, a què els conceptes mentals i les idees que tenien les participants sobre si mateixes en
el rol de treballadores fossin més clars i així, com exposaven autors com Donald Súper (citat
per Bimrose, 2013; Rafael, 2007; Lobato, 2002; Bujold et al., 2000; Martínez, 1998; Pallarés,
1972), poder escollir una feina més adequada per elles. Així com que el taller de competències
transversals podria donar eines per l'autoconeixement, fet que Rivas (citat per Lobato, 2002;
Martínez, 1998) considerava clau per l'acompanyament.
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En definitiva, els resultats obtinguts posant-los en relació amb la teoria assenyalarien que hi
haurien indicis que el taller de competències transversals del Servei local d’ocupació podria
tenir un impacte positiu sobre la claredat de l’autoconcepte i podrien produir un canvi en
l’autoconcepte laboral, tot i que, en aquesta investigació s’ha trobat indicis que podrien ser
refutats els dos objectius plantejats en aquest estudi.

43

4.2 Conclusions generals
Aquesta investigació plantejava també dues hipòtesis diferents. La primera hipòtesi "la
participació en el taller de competències transversals milloraria la claredat de
l'autoconcepte" estaria relacionada amb l'objectiu d'investigació. Ja que els resultats a nivell
individual donarien certs indicis que indicarien que podria ser refutada, com ara els resultats
de les 5 participants que no ha millorat la claredat de l'autoconcepte després del taller, ans al
contrari, ha disminuït. Tot i que, el resultat general presenti indicis que el taller ajudaria a la
millora de la claredat de l'autoconcepte. Hi hauria una necessitat de recollida d’un número
més elevat de mostra.
La segona hipòtesi, "l'edat dels participants influencia en la claredat de l'autoconcepte",
s'haurien trobat indicis per refutar-la, acostant-se els resultats als que va trobar l'equip de
Campbell (1996), que van trobar una correlació molt baixa entre la claredat de l'autoconcepte i
l'edat, més que no pas a les conclusions que van arribar Diehl i Hay (2011) i Lodi-Smith i
Roberts (2010). Aquests autors van arribar a la conclusió que la claredat de l'autoconcepte té
un desenvolupament curvilini amb l'edat, senyalant la franja de 40 a 59 anys com la més alta.
Els resultats de l’actual estudi, encara que la dimensió de la mostra és molt petita, indicarien
que hi hauria més claredat en edats entre 24 i 40, que no pas entre 40 i 59. Tot i que, els
resultats no són representatius com per poder generalitzar o refutar cap resultat.
En definitiva, la resposta a la pregunta d’investigació, "el taller de competències transversals
per desocupats que realitza el Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vic exerceix un
impacte la claredat de l'autoconcepte dels seus participants?" es podria contestar que el
taller de competències transversals tindria un impacte positiu a nivell grupal, tot i que s’ha de
tenir en compte que a nivell individual podria variar.
Les conclusions més rellevants d'aquesta investigació són:


El taller de competències transversals portat a terme pel Servei local d’ocupació tindria
un impacte positiu en la claredat de l’autoconcepte de les participants.



El taller de competències transversals portat a terme pel Servei local d’ocupació faria
variar l'autoconcepte laboral de les participants, augmentant la seva percepció en
aquesta dimensió.



El taller de competències transversals portat a terme pel Servei local d’ocupació
produiria una millora en la claredat de l’autoconcepte de les participants.



L’edat de les participants no influiria en la claredat de l’autoconcepte.
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4.3 Limitacions i línies d’investigació futura
4.3.1 Mida i accés a la mostra
Primerament, s'ha d’assenyala una limitació que afecta a l'estudi, la mida de la mostra. Essent,
el taller de competències transversals, un taller voluntari fa que el número de participants
pugui variar entre 6 a 12 participants, en aquest cas, tot i avaluant dos tallers, la mostra ha
estat de 13 participants. A més a més, la mostra que ha participat en el taller ha estat tota de
gènere femení, així una de les hipòtesis que s'havia plantejat al inici d'aquest estudi, "si el sexe
dels participants influiria en la claredat de l'autoconcepte," s'ha hagut de descartar per falta de
mostra de gènere masculí. Per aquestes raons, es contempla la idea que seria necessari
avaluar el taller durant un any per obtenir resultats més fiables.
4.3.2 Pèrdua aleatòria de la mostra.
Durant la investigació es va perdre uns 25 participants del grup quasi control dels 33
contactats durant els mesos de novembre a març. A tots se’ls administrava el pretest, però era
difícil que els participants retornessin la mesura post, aquests participants no van respondre al
qüestionari, menys vuit. Es va cercar més participants per poder fer el grup quasi control, però
cercar-los individualment, a partir de club de feina, va ser més difícil, per aquesta pèrdua
aleatòria. Així que es va optar per obtenir les dades pre i post d’un grup ja format com a grup
quasi control, decidint anar a un centre on es fan cursos per desocupats, que no tenen relació
amb el taller de competències transversals, i així poder recollir la mostra quasi control
necessària per la investigació. El problema va ser que quan s'anava a fer l'administració dels
tests la formació no es va portar a terme i els altres grups no complien els requisits del grup
quasi experimental, sexe i edat. Així que, al final es va optar per formar el grup quasi control
amb les vuit persones que si van contestar les mesures pre post.
4.3.3 Falta d'estudis de comparació similars a aquesta investigació
Essent una investigació tan específica, en la qual s’avaluava concretament l’impacte del taller
de competències transversals que realitza el Servei local d’ocupació de Vic sobre la claredat de
l’autoconcepte, no s’han trobat estudis comparatius previs a aquesta investigació entre un
taller similar i el constructe, ni tampoc estudis que vinculin un taller d’identificació de
competències transversals amb la claredat de l’autoconcepte. Per això ha estat més difícil
relacionar el marc teòric amb la investigació i s'ha hagut de fer una revisió de la literatura més
extensa i exhaustiva que la citada per relacionar la claredat de l'autoconcepte i el treball que
es realitza en el taller de competències transversals.
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4.3.4 Efectes i biaixos que poden afectar l'estudi
També s’han d’assenyalar com a limitacions del taller i l’avaluació, la motivació de les persones
que fan el taller, ja que aquesta motivació també podria distorsionar els resultats fent que hi
hagués un biaix a tenir en compte amb les respostes que podrien donar les participants. Així
com, també seria important fer èmfasi en què les participants s’apunten voluntàriament i
podria donar-se un biaix de selecció dels subjectes d’estudi, així com la influència de la història
de les participants, que podrien ésser una variable estranya no controlable, per això s’ha
decidit comptar amb un grup quasi control per poder acotar més aquests biaixos.
4.3.5 Validesa externa
Avaluant un taller tant concret i realitzat en un servei específic s’ha de tenir en compte que els
resultats no serien del tot generalitzables, ja que hi ha certes variables que afectarien a la
validesa externa, com ara que només han realitzat el taller dones i cap home, que les
conductores del taller només el realitzen a Vic i no en altres serveis que el poden realitzar,
també per molt que la base del taller sigui la mateixa i que el treball sigui el mateix, també
poden variar les eines que s’utilitzen per dur a terme les dinàmiques i els diferents exercicis
durant el taller.
4.3.6 Propostes de millora
Per solucionar la mida de la mostra del taller es podria realitzar una avaluació durant un any
que inclouria 6 tallers, així el número de participants seria més elevat, hi hauria
representativitat dels dos gèneres i el resultats serien més fiables. Pel que fa al grup quasi
control, es podria demanar a un servei o acadèmia que porti grups de persones que estan en
situació d’atur de poder administrar els tests i així assegurar-se tenir un número mínim de
mostra.
Per fer un tancament de la investigació més complert, es podria realitzar un seguiment dels
participants al taller, en el qual es podria avaluar les entrevistes realitzades i si han aconseguit
tornar al món laboral, per així també afegir a l’estudi l’avaluació de millora de l’ocupabilitat de
les persones participants. També es podrien fer comparacions entre la claredat de
l’autoconcepte amb l’autoestima, el benestar psicològic, com han estudiat diversos autors,
tenint com a base el taller de competències transversals. Una línia interessant a investigar
podria ser la relacionada amb el procés d’estrès que pateixen les persones vivint una situació
d’atur, sobretot de llarga durada i la claredat de l’autoconcepte, relacionat amb els estudis de
Lee-Flynn (2010) o els de Ritchie (2010).
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Una possibilitat per ampliar la validesa externa de l’estudi, seria ampliar l’estudi i avaluar altres
tallers de competències transversals que es porten a terme a diferents Serveis locals
d’ocupació de la província de Barcelona, tenint en compte el tipus d’eines utilitzades i les
actuacions dels diferents dinamitzadors.
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6. Annexos.
En els annexos s’inclouen l'escala que s'ha utilitzat per avaluar la claredat de l'autoconcepte, el
test AF5 i el consentiment informat que van firmar les diferents participants.

6.1 Annex 1: Escala de la claredat de l'autoconcepte
Iniciales del nombre:

Edad:

Estudios acabados:

Estado civil:

A continuación encontrarás algunas frases que describen cómo se sienten algunas personas
con respecto a sí mismas y a su forma de ser, puntúalas de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de
acuerdo).

1
Muy en
desacuerdo
1. Las cosas que creo acerca de mí
mismo a menudo se contradicen unas
con otras.
2. Un día puedo tener una opinión
acerca de mí mismo y otro día una
opinión diferente.
3. Paso mucho tiempo pensando en
qué tipo de persona soy realmente.
4. A veces siento que no soy realmente
quien demuestro ser.
5. Cuando pienso en la clase de persona
que he sido en el pasado, no estoy
seguro de cómo era.
6. Rara vez siento que diferentes
características de mi forma de serse
contradicen.
7. Algunas veces creo que conozco a
otras personas mejor que a mí mismo.
8. Con frecuencia cambio lo que creo
acerca de cómo soy.
9. Si me pidieran describir cómo soy, mi
descripción podría ser diferente de un
día para otro.
10. Aunque lo quisiera, creo que no
podría contarle a alguien como soy en
realidad.
11. En general, tengo una idea clara de
quién soy y como soy.
12. A menudo me es difícil tomar
decisiones porque realmente no sé lo
que quiero.
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2
En
desacuerdo

3
Ni de
4
acuerdo ni
De
en
acuerdo
desacuerdo

5
Muy de
acuerdo

6.2 Annex 2: Test AF5 Autoconcepto Forma 5
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6.3 Annex 3: Consentiment informat
CONSENTIMENT INFORMAT
La present investigació és conduïda per David Martínez Maireles, estudiant de la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya. L'objectiu d'aquest estudi és investigar l'autoconcepte en
relació amb el taller de competències que es porta a terme al Servei local d'ocupació de
l'Ajuntament de Vic.
Si vostè accedeix a participar en aquest estudi, se li demanarà que respongui a dos
qüestionaris, d'una durada de 10-15 minuts.
La participació en aquest estudi es estrictament voluntària. La informació recollida serà
confidencial i no s'utilitzarà per cap més propòsit fora de la investigació. Les seves respostes al
qüestionari seran codificades utilitzant sigles i per això seran anònimes.
Si té algun dubte sobre el projecte, pot preguntar al conductor de la investigació. Igualment,
pot retirar-se en qualsevol moment.
Des d'aquest moment se li agraeix la seva participació.

Accepto participar voluntàriament en aquesta investigació, conduïda per David Martínez
Maireles. He estat informat/da que l'objectiu de l'estudi és investigar de l'autoconcepte en
relació amb el taller de competències que es porta a terme al Servei local d'ocupació de
l'Ajuntament de Vic.
M'han indicat també que hauré de respondre dos qüestionis d'una durada de 10-15 minuts.
Reconec que la informació que jo aporti a l'estudi és estrictament confidencial i no serà
utilitzada per cap més propòsit fora dels d'aquest estudi sense el meu consentiment. He estat
informat que em puc retirar en qualsevol moment.

Nom del participant:
Firma:

Data:
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4

4

Servei local d’ocupació de l’Ajuntament de Vic
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