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INFO-SAL TARRAGONÈS 
CURRICULUM VITAE 

QUÈ ÉS? El currículum vitae és la 
millor eina i targeta de presentació. 
Conté les nostres dades per escrit 
de forma organitzada i per tant és 
la primera imatge de nosaltres que 
té l’empresa a la qual ens adrecem 
per buscar feina. Dependrà del 
currículum si passem o no a la 
següent fase de la selecció, i per 
tant hem de ressaltar la informació 
personal i professional més positiva 
i rellevant per al lloc de treball al 
que optem. I d’altra banda és 
important que tot el que hi consti 
sigui veritat i demostrable. 

PER A QUÈ SERVEIX? 
▪ superar la pre-selecció i aconseguir 
una entrevista 
▪ donar a conèixer la nostra formació 
i demostrar la nostra professionalitat,  
▪captar l’atenció i l’interès del 
seleccionador. 
 
CARACTERÍSTIQUES QUE FAN 
EL CURRÍCULUM MÉS ATRACTIU 
I INTERESSANT: Diversos són els 
factors que col·laboraran a assolir 
aquest objectiu. La imaginació i la 
creativitat a l’hora de presentar la 
nostra candidatura n’és un, però és 
veritablement important; que sigui 
clar i que comuniqui, en lloc de 
només enumerar dades personals. 
D’altra banda, no ha de ser sempre 
el mateix model exacte, sinó que ha 
de variar i adaptar-se als diferents 
llocs de treball als que va adreçat. 
  
PUNTS IMPORTANTS:  
▪ Fer una presentació clara, separant 
les diferents parts mitjançant títols, 
utilitzar paràgrafs curts i deixar 
marges amplis 
▪ Ser concís, breu i clar (l’extensió 
hauria de ser d’aproximadament una 
o dues pàgines). 
▪ Destacar el número o números de 
telèfon a on ens poden localitzar 
▪ Mecanografiar-lo a màquina o 
ordinador (excepte en aquells casos 
en què específicament ho demanin 
escrit a mà) 
▪ Fer servir paper de bona qualitat 

▪ Llenguatge clar i directe, evitant un 
llenguatge redundant. 
▪ Evitar les faltes d’ortografia i les de 
gramàtica 
▪ Ser positiu. Eliminar totes les 
paraules de connotació negativa 
(preocupació, sacrifici, pena, atur... ) 
▪ Si s’adjunta una foto que sigui 
recent i de bona qualitat (cal tenir 
cura a l’hora d’escollir-la). 
▪ Posar la data actual, del dia que es 
fa el currículum 
▪ Acompanyar-lo amb una carta de 
presentació. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO CAL:  
• La fotografia i l'estat civil, si no 

es demana explícitament. 
• Els 15 o 30 seminaris als quals 

has assistit. Només aquells 
més significatius. 

• Les teves aficions si no tenen 
relació amb el lloc de treball. 

• L'expedient acadèmic, excepte 
si el demanen explícitament. 

• Referències de terceres 
persones. 

• No fer cap correcció ni retoc. 
• No redactar el currículum de 

forma autobiogràfica o 
d’instància. 

• Posar dades falses ni reflectir 
excessiva humilitat. 

• Comentar aquelles coses que 
poden perjudicar-nos, les 
referències íntimes i la 

problemàtica personal.   
• Evitar els buits; si n’hi ha, millor 

no posar dates. 
• No cal adjuntar fotocòpies de 

documentació acreditatives, es 
poden presentar en el moment 
de l’entrevista. 

 
ESTRUCTURA: 
• Dades personals. 
• Dades acadèmiques (formació 

oficial; formació 
complementària; coneixement 
d’idiomes; coneixement 
d’informàtica). 

• Experiència professional. 
• Beques, publicacions... 
• Altres dades d’interès. 

DIFERENTS FORMATS: 
Cronològic: Model més tradicional, 
on les dades estan ordenades 
cronològicament i dóna un 
esquema ordenat ideal per al 
seleccionador a l’hora de fer 
l’entrevista. 

Cronològic invers: Model més 
actual que permet destacar 
l’experiència laboral i la formació 
recent. Molt recomanable si 
aspirem a un treball amb certa 
relació amb l’anterior. 

Funcional: Distribueix la informació 
per temes i proporciona un 
coneixement ràpid de la formació i 
experiència de la persona en un 
àmbit determinat. L’objectiu és 
descriure la trajectòria professional, 
de manera descriptiva, no segueix 
per tant un recorregut cronològic. A 
diferència dels altres models cal 
esmentar la formació tant reglada 
com no reglada. Pel que fa a 
l’experiència professional s’ha de 
fer constar la que tenim en l’àmbit 
al qual es dedica l’empresa on 
enviem el currículum, sense altres 
dades d’interès (currículum enfocat 
al treball i la formació).  

A la web www.oficinatreball.net  
hi ha més informació i exemples. 
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Diccionari de les ocupacions:                                                                        

MONITORS EXTRAESCOLARS 

Els monitors extraescolars acostumen a ser tècnics esportius (en dife-
rents àrees com el fútbol, básquet, natació, patinatge, etc.), especialistes 
en arts plàstiques, idiomes, informàtica, arts dramàtiques (com teatre, 
expressió musical…). 

La gran majoria d’empreses selectores demanen que es tingui algun tipus 
d’experiència com a monitor/a o en el món del lleure educatiu i tenen en 
compte aquelles persones que siguin responsables, dinàmiques i sobretot 
amb molta iniciativa. 

 

Hi ha algunes de les especialitats que requereixen tenir una titulació deter-
minada com pot ser per. exemple el cas dels monitors de natació, que han 
de tenir a més a més un curs de primers auxilis. 

El contracte que es fa per aquest tipus de feina és un contracte parcial a 
jornada reduïda, que acostuma a ser de tarda. El sou brut anual no supera 
els 18.000€ aproximadament. 

DADES D’INTERÈS 

CONVENI: Conveni col·lectiu de 
treball del sector del lleure edu-
catiu i sociocultural. http://
www20.gencat.cat/docs/
Joventut/Documents/Arxiu/
conveni.pdf 

Actualitat 
IV FÒRUM DE 
L’OCUPACIÓ               
UNIVERSITÀRIA 

Els propers dies 8 i 16 
d’abril es durà terme la 
quarta edició del Fòrum 
de l’Ocupació Università-
ria.  

Dimarts dia 8 tindrà lloc al 
campus Bellisens de 
Reus, mentre que dime-
cres dia 16 d’abril al Cam-
pus Sescelades de Tarra-
gona.  

El Fòrum de l’Ocupació és 
una fira d’empreses orga-
nitzada per la Univeritat 
Rovira i Virgili per tal 
d’oferir vies d’inserció la-
boral als seus estudiants. 
L’entrada serà lliure du-

rant aquestes dues jorna-
des en el següent horari: 
de 9:30 a 14h i de 15:30 a 
18:30h. 

Els estudiants i ex-
estudiants podran contac-
tar amb les diferents em-
preses i presentar-s’hi per 
sol·licitar llocs de treball. 
D’altra banda, les empre-
ses assistents estan rela-
cionades amb les sortides 
laborals dels estudis uni-
versitaris que la Universi-
tat Rovira i Virgili impar-
teix. L’any passat hi van 
assistir empreses com: 
Banesto, Caixa Tarrago-

na, Caixa Catalunya, Gru-
po Castilla, Leroy Merlin, 
CEPTA,  entre moltes 
d’altres. 

VII FITTA (FIRA DE    
FORMACIÓ I TREBALL) 

D’altra banda, els dies 16 i 
17 d’abril, la Confederació 
Empresarial de la Provín-
cia de Tarragona i 
l’Ajuntament organitzen la 
VII edició de la FITTA 
(Fira de la Formació i del 
Treball de Tarragona), al 
Palau de Fires i Congres-
sos d’aquesta ciutat.  

En aquesta fira es pot 
contactar amb les princi-
pals empreses del camp 
de Tarragona i amb el 
seus departaments de 
Recursos Humans i de-
partaments de Formació.  

A banda de la possibilitat 
d’oferir-se a les empreses 
assistents per treballar-hi, 
els estudiants universitaris 
p o d e n  c o n v a l i d a r 
l’assistència a les Jorna-
des Tècniques i als tallers 
amb crèdits de lliure elec-
ció de la URV.  

L’horari de la visita dels 
estands és de 9-14h i de 
16-20h, les jornades tècni-
ques i els tallers estan 
programats simultània-
ment, de manera que, es 
podrà assistir a aquella 
sessió a la que s’estigui 
més interessat. 
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EL PER QUÈ DEL SAL 

Dels serveis que ofereix el Servei d’Assessorament Laboral de l’Oficina de Serveis a la Joventut del 
Consell Comarcal del Tarragonès en conveni amb Acció Jove-Joves de CC.OO, ja us hem parlat de la 
Borsa de Treball en el Lleure i del Club de la Feina. En aquest número us parlarem més concretament 
de l’atenció detallada que us podem oferir per aquesta vinculació amb el sindicat. 

Els temes més habituals de consulta acostumen a ser: informació sobre la nòmina, càlcul de nòmines, 
informació sobre els tipus de contractes, quin és el conveni regulador del seu lloc de treball, quin salari 
haurien de percebre, informació sobre les diferents prestacions, càlcul de percepcions  per 
desocupació,  situacions de mobbing o assetjament laboral, drets durant una baixa per maternitat o 
paternitat, excedències, acomiadaments, situacions d’incapacitat temporal o permanent (baixes),  
normes de cotització (Seguretat Social), llei de la dependència, creació d’autoempresa, mutualitats, etc. 

Amb la intenció d’agrupar tota aquesta informació, va néixer aquest butlletí. L’ “INFO-SAL Tarragonès”, 
és un recurs dirigit i pensat per al jovent de la comarca, on podeu trobar informació de caire laboral, 
temes d’actualitat, el diccionari d’ocupacions, i sobretot una porta oberta a totes les vostres opinions, 
dubtes i preguntes que tingueu sobre la vostra feina, la primera feina o aspectes de treball en general. 

Esperem doncs la vostra participació.                                                                

                           

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

HORARI D’ATENCIÓ AL  

PÚBLIC:  

de dilluns a dijous 

de 16:30 a 19:30h.  

És preferible concertar  

cita prèvia per telèfon o  

per correu electrònic: 

Telf. 977244500     

sal@tarragones.org 

NECESSITEM LA TEVA COL·LABORACIÓ PER FER D’AQUEST 
BUTLLETÍ UNA EINA ÚTIL! 

SI TENS DUBTES I/O PROPOSTES DE TEMES QUE ET SEM-
BLIN INTERESSANTS ET PREGUEM QUE ENS ELS FACIS 

ARRIBAR A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC DEL SAL 

sal@tarragones.org 


