
 

 

 Butlletí 8                                                                                                                                                            Agost 2008  

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÁGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Les proves de selecció són 
complementàries a l’entrevista de 
selecció. Serveixen per ajudar a 
comprovar les actituds, les 
aptituds, i les capacitats de la 
persona candidata en relació al lloc 
de treball. 

D’aquesta manera les empreses 
avaluen coneixements profes-
sionals, les aptituds personals i la 
forma d’interactuar amb el grup. 

TESTS PSICOTÈCNICS: 
Els psicotècnics són instruments 
estandaritzats a través dels quals 
les empreses obtenen informació 
dels candidats. Es tracta d’un 
mètode per mesurar les aptituds, 
les  capaci tats,  e ls  valors 
professionals, la personalitat, etc. 

Hi ha diferents tipus:  

• de personalitat 

• d’aptitud. 

Tests d’aptitud: 
Aquests avaluen la predisposició 
per dur a terme una tasca o feina. 
Els factors estudiats són la 
Intel·ligència, el raonament, les 
aptituds numèriques i espaials, la 
creativitat, l’atenció, la percepció, la 
memòria, etc. 
Normalment es proposa un límit de 
temps per realitzar aquest tipus de 
test, per tal d’interpretar la seva 
correcció, en funció dels encerts i 
errades i la rapidesa en contestar. 

 

Tests de personalitat: 
Els tests de personalitat avaluen 
les emocions, la sinceritat, l’auto-

control, l’agressivitat, l’ansietat, la 
independència, les motivacions, el 
dinamisme, la influència dels altres, 
etc. 
 
En aquests tests no es considera 
un criteri d’interpretació la 
rapidesa. Normalment, són 
qüestionaris amb bastantes 
preguntes, on no hi ha respostes 
bones o dolentes, simplement que 
c a d a  p e r s o n a  t é  u n e s 
característiques determinades que 
s’avaluaran en funció del lloc de 
treball que es vol cobrir. 

Recomanacions: 

• Seguir les instruccions. Si 
alguna part no s’entén, 
preguntar a l’examinador. 

• S’han de llegir bé totes les 
preguntes i respostes per 
respondre. En els d’aptitud, si 
no sabem una pregunta la 
deixarem per més tard, si ens 
queda temps. En els de 
personalitat no es pot deixar 
una pregunta sense respondre. 

• Ser sincers en els tests de 
personalitat, no es poden 
manipular. 

• Contestar ràpidament sense 
pensar molt les respostes, ser 
espontanis. 

PROVES PROFESSIONALS: 
Aquestes proves es realitzen per 
avaluar els coneixements teòrico-
pràctics propis d’una professió.  
 
Normalment es tracta d’exàmens o 
exercicis de simulació. Per 

exemple, si es vol contractar una 
administrativa l’empresa pot 
proposar fer una prova d’excel amb 
un temps determinat cronometrat 
per saber quin nivel l  de 
cone ixements  té  d ’aques t 
programa informàtic. 
DINÀMIQUES DE GRUP: 
Mol tes empreses real i tzen 
dinàmiques grupals per avaluar la 
participació dels candidats. Són 
dinàmiques proposades per un 
instructor on els candidats han 
d’executar una tasca mentre són 
observats pels instructors. 
Es poden plantejar dilemes, 
s i tuacions i r reals/morals o 
situacions professionals. Serveixen 
per avaluar la capacitat de 
lideratge, la comunicació, la 
capacitat de convèncer, la 
persuassió,  l ’argumentac ió, 
l’expressió verbal, la defensa 
d’idees, etc. 
 

És important ser sincer/natural, 
tenir capacitat de decisió i adaptar-
se amb facilitat a la situació. 
 

No hi ha cap perfil bo o dolent, sinó 
que es valora que el perfil en 
qüestió s’adapti al lloc de treball. 
 

A més a més, hi ha altres formes 
d’avaluació que mesuren les 
competències (la capacitat de 
comunicació verbal i escrita, el 
treball en equip, el lideratge, treball 
sota pressió, etc). 
Activitats que es poden proposar: 
• L’empresa pot plantejar fer 

una presentació davant de la 
persona que fa l’entrevista i 
de la resta de candidats.  

• Dinar o sopar amb els 
directius de l’empresa, per 
valorar l’actitud que mostra 
el candidat en un context 
informal● 

LES PROVES DE SELECCIÓ. LES PROVES DE SELECCIÓ.   

Raonament abstracte. 

Test de l’Arbre. 
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Ja disposem de web del SAL! 

Aquesta és l’adreça de la nostra 
web, http://www.saljove.cat/ 

En aquest link podreu trobar 
informació relacionada amb el 
servei i informació d’actualitat de 
la resta d’accions que es duen a 
terme des d’Acció Jove, Joves de 
CC.OO. 

Hi trobareu un desplegable amb 
diferents apartats: 

● SAL. On explica en què 
consisteix el Servei d’Asses-
sorament Laboral descentralitzat 
als diferents territoris. 

● Educació i formació.  

La diferència entre la formació 
reglada i la no reglada i recursos 
per informar-se. 

● Recerca de feina. Diferents 
aspectes de com cercar treball. 

● El que has de saber. Lleis i 
normes reguladores del món del 
treball. 

● Salut laboral. Definició de salut 
laboral, accidents de treball i 
malalties professionals. 

● Documents i recursos sobre la 
igualtat d’oportunitats, dret 
laboral, assetjament sexual, la 
Constitució, l’Estatut,... 

●  Treballar a l ’estranger. 
Aspectes a tenir en compte si 
cerques feina a l’estranger... 

● Assessorament en línia.  

Petició d’informació per correu 
electrònic. 

● Enllaços. Altres entitats, 
associacions i institucions juvenils 
que poden ser d’interès. 

● Contacta’ns. Espai per entrar 
en contacte amb Acció Jove, 
Joves de CC.OO. 

Visita-la i informa’t!●                        

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

Monitor/a sociocultural                                                                                        

En el butlletí nº6 del passat mes de juny detallàvem l’ocupació de l’Animador/a sociocultural. Aquest podia 
supervisar la tasca de la resta de monitors socioculturals, monitors no necessàriament titulats que duen a terme 
diferents accions d'oci i temps lliure destinades a impulsar la participació, l'educació, i el desenvolupament social i 
cultural dels diferents grups destinataris (infància, joventut, col·lectius en risc d'exclusió social...) a través d’activitats 
socioculturals (dinàmiques de grup, tallers, jocs, excursions, visites, etc.). 

Les seves funcions són: realitzar les activitats socioculturals programades per l'animador/a sociocultural, tenint en 
compte les característiques del col·lectiu a treballar; adquirir i organitzar el material necessari per a les activitats; 
col·laborar en el seguiment dels programes planificats, donar suport en el moment de l'avaluació dels objectius i 
detectar possibles deficiències per millorar l'eficàcia dels programes i activitats en un futur... Sempre duent-les a 
terme sota la supervisió de la persona responsable que com hem dit acostuma a ser l’animador /a sociocultural. 

El/La monitor/a sociocultural és responsable del benestar i la seguretat de les persones amb les qui realitza les 
diferents activitats, per la qual cosa ha de fer complir  les normes de salut i seguretat en cada moment. 

De la mateixa manera que l’animador/a, els monitors poden realitzen aquesta feina a centres educatius, entitats 
socials, centres sanitaris, complexos hotelers, centres d’oci i temps lliure, etc. 

Les tasques es poden dur a terme tant en espais tancats com a l’aire lliure, en funció del tipus d’activitat. 

No és imprescindible acreditar cap formació, però és convenient tenir el Graduat Escolar o Graduat ESO i, cada 
vegada més, es demana un curs de monitor/a de temps lliure, cursar cicles mitjos o superiors o formació 
universitària. Habitualment, es demana una certa 
experiència, entre 6 i 12 mesos.  

Per dur a terme aquesta feina s’ha de ser major 
d’edat i també es requereix el títol de primers 
auxilis. 

Es valoren competències com ser resolutiu, 
organitzat, dinamizador, pacient, amb compromís, 
etc.● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

 CONVENI: 7902295. Conveni Col·lectiu de Treball del Sector 
de Temps Lliure, Educatiu i Sociocultural de Catalunya. 
(Vigent fins al 31-12-07).  
 
Resolució TRI/1652/2005, de 16 de Maig: 
http://www.gencat.net/eadop/imatges/4396/05140139.pdf 
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A Tarragona: 
Consell Comarcal 
Tal com vam detallar al butlletí 
núm. 5, a l’àrea de Promoció 
econòmica i ICODE  es posen a 
l’abast de la gent diferents 
recu rsos  de  d inami t zac ió 
Ocupacional: el Programa  “Nous 
Veïns”, convenis en pràctiques, 
Plans d’Ocupació, Cases d’Ofici, 
Tallers d’Ocupació, Programes 
d’Inserció RMI... 
A Joventut disposem del Servei 
d’Assessorament laboral (SAL) a 
través de CC.OO, de la borsa de 
treball en el lleure i del Club de la 
feina on podeu consultar un bon 
nombre d’ofertes actualitzades. 
El Consell Esportiu, disposa de 
borsa de monitors, socorristes 
aquàtics i  tècnics esportius. 
Tots aquests recursos els teniu a: 
C/ Les Coques, 3  
Tel. 977244500. 
Comissions Obreres (CC.OO) 
S e r v e i  A S S O C  d i r i g i t  a 
treballadors/es en situació d’atur 
per assessorar, informar i orientar 
sobre ocupació. 
CITE (Centre d’Informació de 
T r e b a l l a d o r s  E s t r a n g e r s ) . 
Assessora i orienta en matèria de 
legislació d’estrangeria. 
Ambdós al C/ August, 48, 1r 
 Tel. 977228396. 

Oficina del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (OSOC):  
El SOC ofereix un servei a 
treballadors/es aturats, en actiu i a 
empreses per fomentar l’ocupació 
de qualitat. Hi ha diferents seus: 
SOC Tarragona:  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 19. 
Tarragona. Tel. 977244775. 
SOC La Granja: 
C/ Gran Canària, s/n. Torreforta 
Tel. 977551018 
Creu Roja: Formació i inserció. 
Av. Andorra, 61  
Tel. 977245062 
Anem per Feina 
C/ Sant Francesc, 3  
Tel. 977241304 
Servei Municipal d’Ocupació 
(SMO), Servei Municipal del 
Disminuït (SMD) i Federació 
ECOM: Pl. Prim, 6  
Tel. 977243609 
AFPES:  
C/ Ramon i Cajal, 15, 1-1.  
Tel. 977249575. 
CERC@, SCCL:  
C/ Rèding, 28, 1-2. 
Tel. 977245131. 
CEOP: Av. Roma, 5-C  
Tel. 977252324. 

APTOS: Pol. Ind. Riu Clar, C. 
Estany, Parc Ind. 5.1.5., loc 32-34.  
Tel. 977241786. 
Acción Laboral: C/ Castellers, 3  
Tel. 977252340. 
CEPTA: Av. Roma, 7, 6.  
Tel. 977211966. 
Novatècnica: 
C/ Montblanc, 48-50, bxos.  
Tel. 977556031. 
Federació Catalana del 
Voluntariat: 
Hotel d’Entitats, despatx 9.  
Tel. 977228584. 
UGT: C/Ixart, 11, 3.  
Tel. 977213131. 

A la resta del Tarragonès: 

Ajuntament de Roda de Barà: 
C. Sant Isidre, 3. Tel. 977657783. 

Ajuntament de Vila-Seca: 
C/ la Font, 12. Tel. 977393542 

Ajuntament de Torredembarra: 
Pl. Del Castell, 8.Tel. 977640025 

Ajuntament de Constantí: 
C/. Major, 27. Tel. 977520521 

Fundació Desenvolupament 
Comunitari (FDC): Av. de l’Avenç, 
s/n. Roda de Barà. 
Tel.977657972● 

 HORARI D’ESTIU  

PIJ, PUNT DE SUPORT DE LA UOC I  

AULA D’ORDINADORS  

DE 9 A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES 

SAL A L’AGOST TANCAT!!! 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al Tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS  

OFICINA DE SERVEIS A LA  

JOVENTUT  DEL TARRAGONÈS 
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