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INFO-SAL TARRAGONÈS 
L’ENTREVISTA DE SELECCIÓ 

L’entrevista és una situació 
interpersonal que determinarà 
l’adequació del candidat als 
requisits del lloc de treball. El diàleg 
de preguntes i respostes va enfocat 
a temes professionals, formatius i 
personals. 

Durant l’entrevista hem de tenir en 
compte allò que diem amb paraules 
(comunicació verbal) i també allò 
que transmetem amb l’actitud o el 
nostre comportament (comunicació 
no verbal) .   

Els objectius de l’entrevista són: 

• Aconseguir més informació. 

• Valorar d’adequació i idoneïtat 
del candidat al lloc de treball. 

• Assegurar-se de l’interès per 
l’ocupació, de l’aspirant. 

L’estructura de l’entrevista és: 

Introducció per tal de “trencar el 
gel” . S’inclou l’arribada, la salutació 
i les presentacions. Després es pot 
informar sobre el procés de 
selecció o l’entrevista. 

Nucl i .  Moment en el  que 
l’entrevistador/a o entrevistadors/es 
pregunten sobre la formació 
acadèmica,  les t i tu lac ions, 
l ’exper iència,  e ls  object ius 
professionals, qüestions personals i 
informació sobre condicions 
laborals desitjades per l’aspirant. 

Tancament. Es convida l’aspirant a 
fer preguntes per aclarir dubtes. 
L’entrevistador/a explica quan se li 
comunicarà el resultat o quina serà 
la següent fase del procés de 
selecció. I finalment s’acomiaden, 
amb una  encaixada de mans. 

Abans de fer l’entrevista és 
recomanable informar-se sobre 
l’empresa i la seva activitat, així 
com preparar-se el currículum i 
algunes possibles preguntes que 
ens poden fer. Això ens donarà 

seguretat i confiança. 

Alguns exemples de preguntes: 

Introductòries: 

-Com et definiries a tu mateix/a?
Indica tres trets positius i negatius 
de la teva personalitat. 

-Parla’ns de tu. 

-Quin és el teu punt fort/feble? 

-Quin és el problema social que 
més et preocupa? Com el 
solucionaries? 

-Quins objectius o fites tens en la 
vida a curt i llarg termini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Com seria el  teu cap ideal? 

-Què fas quan t’avorreixes? 

-Quines són les teves activitats 
socials? 

Formació: 

-Quines matèries t’agradaven més/
menys? Per què? 

-En quines matèries treies millors/
pitjors notes? 

-Penses continuar estudiant? Què? 
Per què? 

-Parla dels cursos que has realitzat. 

-Has treballat en equip? Com va ser 
l’experiència?  

-Creus que és fàcil treballar amb 
tu? 

-Què has après de la teva carrera?  
-Quin projecte de futur tens? 

Experiència: 

-Què busques o esperes d’un 
treball? 

-Per què deixes el teu treball 
actual? 

-Com vas entrar a treballar a les 
diferents empreses i quins motius et 
van portar a canviar de feina? 

-Quin és el teu sou actual (o últim)? 

-Com veus el futur professional? 

-Què pots fer per nosaltres que no 
puguin fer altres persones? 

-Per què t’interessa aquest treball?  

-Quin sou voldries rebre? 

-Has tingut alguna discussió amb el 
teu cap i companys? 

-Et resulta difícil adaptar-te a una 
nova empresa? 

-Què és el què valores d’un lloc de 
treball? 

-Explica’m alguna situació difícil, 
compromesa i com vas sortir-te’n, a 
nivell laboral i personal. 

-Com et defineixen els teus amics? 
-Què t’agradaria millorar de tu? 

-Què fas perquè no t’agafi cap 
imprevist a la feina? 

-Per quin motiu deixaries la feina? 

Al llarg de l’entrevista hem de 
prestar atenció i adoptar una actitud 
positiva i receptiva i sobretot hem 
de saber comunicar-nos amb 
claredat.  

Quant a la comunicació no verbal, 
tenir en compte la higiene, la 
postura del nostre cos, la 
vestimenta, mantenir el contacte 
visual, l’expressió facial i el 
somriure, la gesticulació ( vigilar 
amb els tics). 

Evitar: menjar xiclet a l’entrevista, 
fumar, encara que ens ho ofereixin, 
i desconnectar el mòbil, i sobretot, 
ser puntuals● 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

El Consorci per la Normalització 
Lingüística ja fa temps que impulsa 
un programa per fomentar l’ús del 
català: es tracta del Voluntariat 
per la llengua. Consisteix 
fonamentalment en posar en 
contacte una persona que parla  
habitualment en català amb una 
altra que en té coneixements 
bàsics amb l’objectiu que aquesta 
segona guanyi fluïdesa i perdi la 

vergonya (un dels motius més 
usats per justificar que no parli una 
llengua). 

Pot ser voluntari qualsevol persona 
que tingui més de 18 anys, que 
parli català i que es comprometi a 
dedicar 10 hores, una cada 
setmana a conversar en català 
amb la persona que li sigui 
assignada. 

Els aprenents han de ser  majors 
d’edat, que parlin mínimament en 

català, i que vulguin aprendre a 
parlar-lo relaxadament per aplicar-
lo en activitats quotidianes, com 
situacions laborals o socials.  

CNL Tarragona,  

Plaça del 
Pallol, 3 

T e l è f o n . 
977243527 

A/e: tarragona@cpnl.cat   ● 

 

Diccionari de les ocupacions:                                                  

Socorrista Aquàtic 

El/la socorrista és aquella persona que 
s’encarrega de la vigilància de les persones 
que utilitzen les instal·lacions com les piscines 
(públiques i privades -en hotels, cases de colò-
nies, càmpings, escoles...-), platges, parcs 
aquàtics, balnearis, llocs de pràctica d’esports 
d’aventura, etc.  

Normalment es tracta d’un treball estacional, 
amb un alta demanda durant els mesos d’estiu. 

La seva funció és prestar auxili en casos 
d’emergència i d’accidents; vigilar i prevenir 
possibles situacions de risc; informar els superi-
ors sobre anomalies o avaries que suposin ris-

cos per als banyistes; fer complir les normes de les instal·lacions i donar con-
signes sobre com evitar accidents... 

Aquestes funcions impliquen tenir coneixements en salvament aquàtic, primers 
auxilis, conèixer els productes de salvament i els medicaments de la farmacio-
la, saber normativa de medi ambient, seguretat i higiene en el treball. 

El treball es pot realitzar a l’aire lliure o bé sota cobert. Els que treballen a l’aire 
lliure estan exposats a la llum del sol la major part de la jornada.  

És una feina que requereix tenir una bona forma física (rapidesa, eficiència, 
força i resistència física) ja que es fa un esforç quan cal actuar. A més a més de tenir altres competències 
com: agudesa visual, capacitat de liderar, organització, etc. 

És valora positivament que es tingui el Graduat ESO o el Graduat Escolar; el Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Conducció d'Activitats Fisico-Esportives en el Medi Natural; el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Anima-
ció d'Activitats Físiques i Esportives/ FPII Activitats Físiques i Animació Esportiva.  

També és té en compte en alguns casos el coneixement d’idiomes, ja que moltes vegades es treballa en 
llocs turístics, tot i que no és imprescindible. Normalment no es demana experiència prèvia, però sí és reco-
manable. També es recomana reciclatge en temes de rescat aquàtic i primers auxilis. 

Hi ha altres ocupacions relacionades com monitor esportiu, d’activitats aquàtiques...● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

CONVENI: No hi ha convenis col·lectius a Catalunya. 
L’empresa contractant pot ser tant pública com privada. 

ON FER EL CURS: www.cruzroja.es apartat de formació i 
en algunes federacions esportives. 

IMPORTANT: per poder fer aquesta feina és necessari 
tenir el carnet de socorrista i la llicència federativa de l’any 
en curs. La llicència s’ha de renovar cada 2 anys passant 
un examen pràctic (nivell físic) i un teòric (coneixements). 
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Al Consell Comarcal hi ha les 
següents àrees que donen servei 
als municipis de la comarca i a la 
seva gent: 

Urbanisme-serveis tècnics: 
- Programa de millora i 
pavimentació de camins d’interès 
comarcal. 

- Programa d’arranjament i millora 
de camins municipals. 

- Gestió del Pla únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC). 

- Suport tècnic als ajuntaments de 
la  comarca. 

- Realització de projectes i Direcció 
d’Obres i assessorament tècnic. 

- Oficina Local d’Habitatge (OLH) )
Rehabilitació d’habitatges). 

- Servei de la declaració de béns 
culturals d’interés local o bé 
Nacional (BCIL o BCIN). 

- Estudis territorials. 

Medi ambient: 
- Serveis de recollida i gestió de 
residus municipals 

- Serveis entorn urbà i medi natural 

- Servei de gestió de les 
valoritzacions i cànon 

- Servei d'educació ambiental 

- Programa Estalvi Energètic 

- Servei Ponència Comarcal 
Ambiental 

- Recollida d’animals abandonats. 

- Retirada de vehicles abandonats. 

- Campanyes de defensa dels 
vegetals i control de plagues. 

- Campanyes d’educació ambiental 
i ambientalització de festes 
populars. 

- Gestió de l’Agrupació de Defensa 
Forestal. 

Ensenyament: 
- Servei de Transport Escolar 

- Servei de Menjadors escolars 

- Servei d'ajuts individuals de 
menjador i transport 

- Ajuts a municipis per impartir 
classes de música, plàstica, 
formació d'adults i per a escoles 
municipals de música. 

- Ajuts a escoles per a activitats 
escolars: sortides culturals. 

- Servei de colònies infantils 

- Premis Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Superior. 

- Gestió de menjadors socials. 

- Servei 6e hora: acollida d’alumnes 
d’EI que tenen germans a primària. 

Benestar Social: 
- Xarxa comarcal de serveis socials 

d’atenció primària: Atenció Social 
Primària, Ajut a Domicili SAD, 
Transport Adaptat, Teleassistència, 
Assessorament Tècnic d’Atenció 
Social Primària, Programa d’atenció 
a les dependències. 

- Serveis d’atenció a la família, la 
infància i l’adolescència: Serveis 
d’intervenció socioeducativa no 
residencials per a infants i 
adolescents, Programes formatius 
de suport a les famílies(Menuts 0-3 
anys i monoparentals), Equip 
d’atenció a la infància i 
l’adolescència, Servei d’atenció a 
les famílies, Ajuts per a llars 
d’infants, colònies i adquisició de 
llibres. 

- Polítiques d’igualtat: Programes 
de prevenció i sensibilització a les 
escoles, Servei d’informació i 
atenció a la dona (SIAD) , 
Assessorament legal, Programa 
Dones amb empenta, Consell 
consultiu de les Dones del 
Tarragonès (creació). 

- Consell Consultiu de la Gent Gran 
(foment de la participació, activitats 
i assessorament i  informació a les 
Associacions i a la gent gran). 

- Pla Comarcal d’immigració i 
Ciutadania: Assessorament i suport 
als municipis (acollida, integració i 
ciutadania), Acollida i recepció de 
nouvinguts al municipi  (PIA) 
(accions informatives individuals i 
en grup i accions formatives en 
català), Servei de Borsa de 
Traductors i Intèrprets, Accions de 
sensibilització i participació. 

- Ajuts a la cooperació i 
desenvolupament. 

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈSCONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 
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Com ja saps, el SAL és un servei que oferim des de l’Oficina de Serveis a la Joventut que es troba al Consell 
Comarcal del Tarragonès, però volem que en aquest número conegueu quines altres tasques es fan des 
d’aquest ens. 

Un Consell Comarcal és un ens supramunicipal en el que hi estan representades totes les forces polítiques 
dels Ajuntaments de la comarca i la seva principal prioritat és donar suport als municipis, especialment als més 
petits i amb menys recursos propis, per tal d’arribar on ells sols no poden. Podríem dir que unifiquem esforços 
per tal que els municipis i la seva gent compti amb diversos serveis. 

 



 

 

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

SI TENS DUBTES I/O PROPOSTES DE TEMES QUE ET SEMBLIN 
INTERESSANTS FES-NOS-ELS ARRIBAR A L’ADREÇA DE  

CORREU ELECTRÒNIC DEL SAL    

sal@tarragones.org 
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Cultura: 
- Premis Tarragonès 

- Publicacions. 

- Cicle de Cinema per a tothom. 

- Cicle d’Espectacles infantils. 

- Cicle de concerts. 

- Programa de conferències. 

- Programa d’exposicions. 

- Programa de difusió del teatre 
amateur. 

- Programa de difusió de la cultura 
popular i tradicional 

- Programa difusió del patrimoni 
cultural. 

- Servei d’assistència municipal en 
l’àmbit del patrimoni documental. 

- Assessorament cultural als 
municipis. 

Joventut: 
- Tècniques de joventut als 
municipis (Plans Locals i 
Comarcal). 

- Assessorament municipis. 

- Cens d’entitats i associacions 
juvenils. 

- Supervisió i assessorament a les 
Instal·lacions juvenils. 

- Visites i assessorament a les 
activitats amb infants i joves 
menors de 18 anys. 

- Assessorament laboral a través de 

CC.OO, borsa de treball en el 
lleure, Club de la feina. 

- Punt d’informació juvenil 
(viatgeteca, punt de suport a la 
UOC, internet gratuït...). 

- Projecte Pedagògic Mira’m amb 
els IES. 

- Concurs per a joves emprenedors 
“Fes un pas endavant”. 

Promoció econòmica- Icode:  

(ens depenent) 
- Servei Autoempresa  

- Dinamització Ocupacional i Pacte 
Ocupació 

- Programa de formació, orientació i 
inserció laboral (“Nous Veïns”) 

- Taller d'Ocupació  per a 
Treballadors Familiars 

- Casa d’Oficis 

- Centre Telemàtic amb 1 h de 
connexió gratuïta a internet 

- Servei de Formació  

- Convenis en pràctiques 

- Plans d’Ocupació i Programa 
inserció RMI,  

- Pla de Foment Turístic 

-Noves tecnologies- SIMUN: 
- Servei d'assistència informàtica 
als municipis 

- Servei gestió intranet comarcal 

- Servei gestió pàgines web 

municipal 

Premsa i Comunicació: 
- Comunicacions internes i 
externes. 

- Difusió d’activitats (díptics, 
cartells, notes de premsa). 

- Edicions pròpies del Consell 
Comarcal del Tarragonès. 

Consell Esportiu: 

(ens independent) 
- Jocs Esportius escolars (programa 
del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat) 

- Pla Català de l’Esport a l’Escola 
(programa del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat) 

- Campionats de lleure (adults) 

- Escoles i campus esportius  

- Programes d’iniciació esportiva 

- Natació a la Comarca i cursos de 
natació 

- Jornades esportives per a 
discapacitats 

- Formació de tècnics  

- Borsa de monitors i servei de 
contractació de monitors 

- Servei de socorristes aquàtics i de 
manteniment de piscines 

- Assessorament i suport tècnic a 
ajuntaments, entitats i escoles de la 
comarca● 


