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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Continuant amb tot el seguit de 
consells que us poden ajudar en la 
recerca de feina, plantegem aquest 
mes en el nostre butlletí la trucada 
telefònica. Pot semblar que una 
t r u c a d a  n o  h a  d e  t e n i r 
repercussions per a una posterior 
entrevista, per a la presentació d’un 
currículum, etc. però sense dubte la 
conclusió a la que arribem és que 
és més important del que sembla. 

Per a què serveix fer una trucada 
telefònica a una empresa?  
- Per concretar entrevistes de 
treball. 

- Per obtenir informació de les 
empreses i  dels contactes 
professionals. 

- Per realitzar el seguiment d’un 
procés de selecció després d’enviar 
una carta de presentació i/o el 
currículum i/o després de fer 
l’entrevista. 

Abans de trucar és important: 
Informar-se de l’empresa o la 
institució en la que es presenta la 
d e m a n d a :  d e  l e s  s e v e s 
característiques i del lloc de treball 
que ofereix.  

Llegir bé l’anunci i el que es 
demana i tenir clar allò què voldrem 
dir (es pot fer un petit escrit tipus 
esquema per no oblidar cap dels 
punts que volem tractar). 

Saber qui és el/la director/a, la 
persona que fa de cap o 
encarregada de la secció de 
personal o recursos humans, amb 
l’objectiu de dirigir-se a aquesta 
persona directament o a la persona 
que posi a la referència de l’anunci. 

Tenir a mà bolígraf i paper per 
poder anotar tota la informació que 
s’anirà aconseguint durant la 
conversa i així evitar repeticions 
innecessàries i que poden donar 
sensació de “poc espabilat/da”. 

Parts de la trucada: 
1. Presentació 

- Saludar. 

- Preguntar per la persona amb la 
que es desitja parlar, si no hi és o 
no pot atendre el telèfon, preguntar 
quan es podrà parlar amb ella. Si 
no sabem el nom, explicar 
clarament i amb brevetat el motiu 
de la trucada. 

- Quan es parli amb la persona 
desitjada, en primer lloc identificar-
se i fer un breu comentari sobre el 
motiu de la trucada. 

- Parlar amb tranquil·litat. S’ha 
d’intentar que el volum i el to de veu 
sigui l’adequat, ni molt alt ni molt 
baix; que la velocitat amb la que es 
parli sigui correcta, ni molt ràpida ni 
molt lenta; que la dicció, 
pronunciació i el vocabulari siguin 
els adequats a la situació. 

La persona que truca ha de tenir 

clar el motiu de la trucada i donar  
imatge de seguretat en la conversa. 

2. Informació 

- Ser clar i concís en la informació 
que es dóna i expressar-la de forma 
metòdica. 

- Anotar la informació que dóna la 
persona de l’empresa, els acords i/
o les cites, per no tornar a incidir en 
les mateixes coses. 

- Explicitar els motius pels quals es 
truca i perquè t’ofereixes com a 
persona candidata. 

- Es pot fer un breu comentari sobre 
l’experiència i la formació personal 
amb la que comptem. 

- Analitzar ràpidament la informació 
que s’ha obtingut i ennumerar 
breument els acords als que s’ha 
arribat abans d’acomiadar-se, ja 
que quan arriba aquest moment 
s’ha de tenir molt clar quin és el pas 
que s’ha de seguir a continuació 
(acudir a l’entrevista, enviar el 
currículum vitae, tornar a trucar en 
un altre moment, etc.) 

3. Acomiadament 

- Malgrat que la resposta obtinguda 
no sigui del tot favorable o aquella 
que esperàvem, no s’ha de perdre 
mai el to de cordialitat i acomiadar-
se amigablement (les coses poden 
canviar d’un dia per l’altre, i la 
imatge que haguem donat pot ser 
clau en aquests casos). 

Després de la trucada: 
- Analitzar com s’ha desenvolupat 
la trucada telefònica i si s’ha  
aconseguit l’objectiu que es  
pretenia; si no és així, analitzar el 
per què. 

En resum recorda: 
- Prepara paper i bolígraf. 

- Saluda: “Bon dia”, “Bona tarda”. Al 
despedir-te: “Gràcies”, “D’acord, 
gràcies”. 

- Parla amb tranquil·litat. Assenteix i 
canvia l’expressió “vale” per 
“d’acord”. 

- Si demanen el currículum: “a 
l’atenció de qui l’envio?” 

- Per mostrar interès “Quan em 
donaran resposta?”  

- Si es concerta entrevista: “a quina 
adreça ho envio, si us plau?”● 

LA TRUCADA TELEFÒNICALA TRUCADA TELEFÒNICA  
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L’IES OBERT DE CATALUNYA 

(IOC) 

De la mateixa manera que es poden fer 
estudis universitaris a distància a 
través de la UOC, també es poden 
cursar ensenyaments secundaris per 
via telemàtica a través de l’IOC. 

L’IES Obert de Catalunya depèn del 
Departament d’Educació i permet 
estudiar a distància el graduat en 
educació secundària (GES), el 
batxillerat i la formació professional. 

Aquesta organització educativa permet 
aprofitar les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) per 

fer possible la formació adaptant-se a 
les circumstàncies personals. 

Qui hi pot estudiar? 

Està adreçat a persones majors de 18 
anys que no poden assistir a un centre 
presencial per diferents circumstàncies; 
i a persones entre 16 i 18  anys que 
a c r e d i t i n  n o  p o d e r  a s s i s t i r 
presencialment a un centre educatiu 
q u e  i m p a r t e i x i  e l s  e s t u d i s . 
Extraordinàriament, només amb 
au to r i t zac ió  de l  Depar tament 
d’Educació s’hi poden inscriure menors 
de 16 anys. 

Quins estudis reglats es poden 
cursar? 

- Graduat en Educació Secundària. 

- Batxillerat (les tres modalitats), 

- Formació professional oberta (CFGM: 
equips electrònics de consum,  
explotació de sistemes informàtics, 
atenció sociosanitària, equips i 
instal·lacions electrotècniques; CFGS: 
gestió administrativa, prevenció de 
riscos professionals, secretariat, 
desenvolupament d ’ap l icac ions 
informàtiques, educació infantil, 
administració de sistemes informàtics, 
gestió comercial i màrqueting, 
administració i finances. 

Per a més informació adreceu-vos a 
l’Institut Obert de Catalunya 

C. Sardenya, 420. CP 08025 Barcelona 

Tel. 933476100—Fax. 935542575 

A/e: ioc@xtec.cat 

Web: http://ioc.xtec.cat● 

Aquests estudis faciliten els coneixements necessaris per 

administrar àrees o departaments d'animació, definir, pro-

mocionar i adaptar la programació general d'activitats, i 

coordinar i executar activitats d'animació turística.  

La durada és de 1.400 hores, de les quals 990 hores es 

realitzen en un centre educatiu i 410 hores en el centre de 

treball (pràctiques), i es realitza en un únic curs acadèmic. 

Els àmbits de treball acostumen a ser d’Animador/a d'hotel, 

Animador/a d'activitats a l'aire lliure, vetllades i espectacles, 

Guia turístic... I per tant, els espais on es desenvolupa el 

treball són hotels, càmpings, creuers, ciutats de vacances, 

urbanitzacions turístiques, clubs esportius, campaments, 

posada en escena per a events lúdics... 

Es pot accedir havent superat qualsevol de les modalitats 

de batxillerat o havent superat la prova d'accés als cicles 

formatius de grau superior. 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universita-

ris de qualsevol estudi universitari oficial de grau, Mestre/a, 

Diplomatura en Ciències Empresarials, Diplomatura en Tu-

risme, Llicenciatura en Filologia. 

(Als graus s'hi pot accedir des de qualsevol cicle formatiu 

de grau superior , però com a criteris de prioritat per a l'ad-

missió algunes universitats consideren preferents determi-

nats cicles formatius. Cal consultar el web del Departament 

d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 

Catalunya per saber quins són dels cicles preferents que 

determina cada universitat)● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:                                                                            

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ANIMACIÓ TURÍSTICA 
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DADES D’INTERÈS 

Aquest cicle formatiu es pot realitzar de forma pública a:  
 
IES Escola d'Hoteleria i Turisme  
C. Estel (Pg. Marítim) 43850 - Cambrils  
Tel. 977792837 –Fax. 977793289  
www.xtec.cat/ieshoteleriacambrils/ 
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En altres butlletins hem comentat la 
importància de la formació per millorar 
el currículum, per tenir més oportunitats 
laborals i per millorar laboralment. En 
aquest butlletí proposem una manera 
d’aconseguir experiència laboral quan 
aquesta és escassa en un àmbit 
general o concret: EL VOLUNTARIAT. 

Aquest consisteix en el treball 
d’aquelles persones que serveixen a 
una comunitat o al medi ambient per 
decisió pròpia i lliure. Per definició no 
és un treball remunerat sinó que es fa 
de forma altruista. Una persona 
voluntària té una sèrie de motivacions 
personals que la duen a dedicar part 
del seu temps a fer aquesta tasca.  

El treball voluntari hauria de complir 
tres condicions fonamentals per poder 
ser considerat com a tal: Ser 
desinteressat, Ser intencionat i Estar 
justificat (respon a una necessitat real). 
No és un passatemps ni  un 
entreteniment sense més. Generalment 
es busca el benefici de l'altre a través 
d'un esforç personal.  

E l  v o l u n t a r i a t  a c o s t u m a  a 
c o m p l e m e n t a r  l a  t a s c a  d e 
l ' admin is t rac ió  púb l i ca  i  de ls 
professionals de l'acció social, però mai 
els ha de substituir ni suplantar.  

En aquest moment en què l’oferta 
laboral és reduïda i superada per la 
demanda, s’han de buscar alternatives 
per no frustrar-se, motivar-se i milllorar 
laboralment. Tenir experiència és un 
element clau perquè no sigui descartat 
el nostre currículum en un procés de 

selecció. 

Hi ha diferents maneres de ser 
voluntari: dintre d'organitzacions no 
lucratives, actuant individualment o bé 
en grups no registrats. 

Els camps d’acció del voluntariat 
acostumen a ser:  
- Social: el suport a persones i 
col·lectius exclosos socialment (acollida 
i integració d´immigrants, la lluita contra 
la pobresa, atenció a col·lectius amb 
necessitats especials, mancances...). 
- Cultural: recuperació o conservació de 
la identitat cultural, promoció de la 
creativitat, difusió dels béns culturals... 
- Educatiu: l´alfabetització i educació de 
persones adultes, la defensa de 
l´educació per a tothom,  la 
dinamització i la promoció de la 
participació a la comunitat escolar... 
- Medi Ambient: la protecció o 
recuperació d´espècies o espais... 
- Salut: la promoció de la salut, el 
desenvolupament d´hàbits de vida 
saludables, la resposta a situacions de 
necessitat sanitària... 
- Participació ciutadana i civisme: la 
promoció de la participació ciutadana,  
l’enfortiment del teixit associatiu, 
l´impuls de la iniciativa social, la creació 
i animació de xarxes socials... 
- Promoció de col·lectius: promoció i 
defensa dels drets i la integració social 
de determinats col·lectius socials: 
dones, joves, immigrants, reclusos... 
-Drets Humans: la denúncia 
d´injustícies i situacions il·legals. 
- Cooperació internacional: projectes de 

cooperació, amb l´objectiu de combatre 
la pobresa i promoure el 
desenvolupament als països pobres... 
- Emergència i socors: resposta a 
situacions d´emergència causades per 
desastres naturals, guerres, fam... 
- Desenvolupament socioeconòmic o  
comunitari. 
- Temps lliure: l´educació d’infants i 
adolescents, la promoció de valors, 
coneixements i actituds, activitats 
relacionals i recreatives... 
La Generalitat de Catalunya, el 
Depar tament  de Governac ió i 
Administració Públiques disposa d’un 
Pla Nacional de l’Associassionisme i el 
Voluntariat. 
El Servei Català del Voluntariat 
(www.voluntariat.org) és un espai 
d'intercanvi d'experiències entre les 
entitats que realitzen projectes de 
voluntariat, els ciutadans que desitgen 
informar-se o participar en les seves 
activitats, i les institucions públiques. 
L’objectiu és ser un punt de referència 
per al món del voluntariat per afavorir la 
participació ciutadana. 

www.voluntariado.net és una iniciativa 
originada des del sector associatiu, 
amb l´objectiu d´orientar persones de 
qualsevol edat interessades en aquest 
món. També és un recurs a disposició 
de les organitzacions de voluntariat, 
com a instrument d´acollida a futurs 
voluntaris per informar-los i aclarir-los 
conceptes bàsics per tal  que 
emprenguin un nou camí com a 
voluntaris● 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I AULA D’ORDINADORS 

DE 9H A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES 

HORARI DEL SAL  

DE DILLUNS A DIJOUS DE 10 A 14H 

Si teniu algun dubte o  
suggeriment contacteu amb  

nosaltres al tel. 977244500 o bé a 
joventut@tarragones.org o 

RECURSOS: EL VOLUNTARIAT 
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