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vinculats a la
matèria/eS

Objectius de
l’activitat

CFA: EXEMPLE DE PÍNDOLA
..........................................................................
Es tracta d’una proposta genèrica. En el moment en que es pensi dur a terme en un curs i en un ensenyament / matèria concreta, caldrà
definir aquest apartat.

Llengua catalana /castellana GES, Castellà/ Català 3

El text argumentatiu

• Redactar l’apartat “èmfasi de punts forts i venda personal” d’una carta de motivació. (La finalitat principal d’una carta de
motivació és convèncer el destinatari de la idoneïtat de l’aspirant a un lloc de treball; també pot ser necessària per a la
concessió d’una beca, per ser acceptat en una empresa per a fer les pràctiques professionals o fins i tot per a
aconseguir un visat. S’estructura en les següents parts: salutació, presentació i contextualització, èmfasi de punts forts i
venda personal, sol·licitud d’entrevista i tancament, i comiat. En aquesta activitat només treballarem un dels seus
apartats.

■ Observar i analitzar diferents models de cartes de motivació (hi ha molts models a Internet). Abans de donar-les als
alumnes caldrà fer-ne adaptacions segons les característiques del grup i/o nivell al que van adreçades. El document al qual
s’ha inclòs l’enllaç pot donar idees.
■ Dins d’aquesta anàlisi caldrà fixar-se en el vocabulari que el redactor fa servir (ús d’adjectius i d’adverbis), i en l’estructura
de la redacció (ús d’enunciatives, causals i concessives).
Desenvolupament
■ A continuació farem que els alumnes redactin una carta de motivació per tal d’aspirar a X (de nou d’acord amb les
de l’activitat
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característiques del grup i/o nivell). Ells donarem un context o contextos; aquí teniu alguns exemples:
- Fer les pràctiques professionals en una fàbrica de la localitat.
- Aconseguir un lloc de treball com a dependent/a en una botiga
- Aconseguir una beca, un visat per a viatjar a...
■ Ho farem d’una forma pautada, demanant primer que redactin una breu introducció, i després la postulació a allò que es
demana, remarcant els punts forts tant de la seva formació acadèmica i professional com de les seves aptituds personals
Pel que respecta als punts febles, si es considera convenient esmentar-los, s’haurà de fer d’una manera positiva; aquí teniu
alguns exemples:

- “Si bé actualment no disposo del títol de GES, estic assistint a una escola d’adults en horari de vespre, i espero
obtenir-lo el proper mes de juny.”

- “Sóc una persona amb afany de superació i força capacitat de treball. En aquests moments combino la meva feina
actual amb un curs de preparació a la prova d’accés a Grau superior...”
- “Estar a l’atur m’ha donat la valuosa oportunitat de formar-me, i és per això que actualment curso...”
Durada de
2 sessions
l’activitat
Documentació
http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Barcelona_treball_Capsula_Coneixement_Carta_presentacio_CAT_tcm9-15437.pdf
complementària o
enllaç
Valoració de
l’activitat

Un cop s’hagi realitzat

