
SESSIÓ FORMATIVA: UNA IMATGE VAL MÉS 
QUE MIL PARAULES 

OBJECTIUS: 
• Entendre la Imatge Personal en els seus dos vessants: l’Extern o codis estètics i 
l’Intern, com la capacitat de fer servir les nostres habilitats relacionals per, 
juntament amb els codis estètics, transferir correctament la nostra identitat. 
• Entendre la Imatge Personal com la eina més potent en els procés 
d’apropament a un lloc de treball, començant pel CV fins la incorporació i 
integració a l’empresa. 
• Ajudar les persones a adequar de la millor manera possible la seva Imatge 
Personal en funció del lloc de treball i les necessitats derivades. 
• Aprendre a transmetre la vàlua del candidat amb eficàcia en el temps limitat 
d’una 
entrevista de feina a través de la correcta gestió de la Imatge Personal. 
• Aprendre a gestionar la Imatge Personal com a representació de la vàlua 
personal i  professional en tot l’itinerari professional de l’individu, recerca de 
feina, desenvolupament de feina i adhesió a la missió de l’empresa on treballa. 
• Adquirir recursos polivalents per a la socialització i bona convivència entre els 
equips humans de les empreses durant tot el procés d’incorporació del candidat 
per tal d’afavorir la permanència màxima del treballador en el seu lloc de treball. 
• Ser capaç de transferir a través de la Imatge Personal que és el candidat ideal 
per al lloc de treball. 

DURADA: 8 HORES 
DATES: 20,21 Juny de 09:30h  13:30h 



• Imatge personal externa. Codis estètics / 
Plàstics. 
• L’ aspecte facial. 

o Cura facial homes i dones. 
o Aspectes de la pell, del rostre i els 
missatges que transmeten. 
o Auto higiene facial. 

• Decoració facial. 
o Diferents tipus de maquillatges. 
o El maquillatge per a l’entrevista de 
treball. 
o Maquillatge alternatiu. 
o I els homes...? 
o Barbes, bigotis, perilles, patilles. 
o Uns consells per a l'afaitat. 

• Auto maquillatge. 
o Pírcings 's, tatoos. 

• El cabell. 
o Passos del rentat. 
o Punts a tenir en compte. 
o Tipus de cuir cabellut i cabell. 
o Amb què rentar i condicionar el meu 
cabell? 
 

• Pentinat i auto pentinat. 
o Tipus de pentinats. 
o Què transmetem a través del 
pentinat? 
o El que transmet el color del cabell. 
o Solt o recollit? 
o Què passa amb els altres pentinats i 
cabells? 

• La indumentària. 
o Unes pistes. 
o Estils de la Indumentària 
professional i els seus significats. 
o Els colors en la Indumentària 
professional i els seus significats. 
o Les formes en la uniformitat i els 
seus significats. 
o Els complements. 

• Les olors. 
o Les olors corporals. 
o Els perfums. 

• El tacte. 
o La cura de les mans. 
o Les ungles. 

SESSIÓ 1. IMATGE PERSONAL EXTERNA. CODIS ESTÈTICS ADIENTS AL  
PROCÉS DE RECERCA LABORAL 



• Habilitats socials / comunicatives i saber 
estar. 
• Comunicació de cortesia . 

o La veu. 
o Entonació. 
o Expressió verbal. 
o Sons. 
o Tics. 

• La mirada. 
o Què transmet la nostra mirada? 
o La mirada unida al gest del cap. 
o Barreres en la mirada. 

• La salutació. 
o L'encaixada de mans. 
o Consells per la salutació. 
o La personalitat a través de la 
salutació. 
o La bona encaixada de mans. 
o Algunes modalitats. 
o El diàleg en la salutació. 
o El petó com a salutació. 

o El tuteig. 
• Gesticulació. 

o Mans i braços. 
o El somriure. 
o Deambulació, bipedestació, 
projecció. 
o Tics a evitar. 

• Proxèmica. 
o Què és? 
o El seu ús. 
o Nivells. 

 

SESSIÓ 2. IMATGE PERSONAL INTERNA. LES HABILITATS RELACIONALS I SOCIALS  
PRÒPIES DE LA RECERCA LABORAL 


