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La importància de la comunicació és 
fonamental en tots els passos que es 
fan en la recerca de feina. Tant la 
comunicació verbal com la no verbal 
són objecte d’observació constant per 
part de les persones que fan la selecció 
de personal, motiu pel qual us 
expliquem tot seguit què és allò més 
important a tenir en compte. 

Partim de la base que la comunicació 
no és només sentir i/o parlar, sinó 
que cal interpretar el que se sent 
(escolta activa) i donar una resposta.  

Així aspectes de la comunicació no 
verbal (com els moviments facials, els 
gestos, la postura...) i d’altres de la 
comunicació  verbal (com el to de 
veu, l’entonació, el ritme...) són 
punts a valorar. 
La comunicació verbal és el nostre 
v e h i c l e  d e  c o m u n i c a c i ó  p e r 
excel·lència: el llenguatge. És el que 
millor creiem dominar. En la VEU, el 
mitjà que utilitzem per articular el nostre 
llenguatge i un altre dels aspectes 
d’exteriorització de la personalitat, 
l’interlocutor troba molts punts d’anàlisi. 

Hi ha veus baixes, agudes, nasals, 
guturals... Cada persona té un tipus de 
veu que li ha vingut donada, però sigui 
quina sigui s’enriqueix amb el ritme 
(utilitzant una determinada velocitat) i 
l’elocució. 

Cal tenir present que ELS SILENCIS 
són tan importants com les paraules. 

És en la comunicació no verbal quan 
majoritàriament els interlocutors no 
actuen sempre conscientment. I, a més  
a més aquesta comunicació deixa una 
empremta en els altres més profunda i 
durant més temps del que ho fan les 
paraules. Tot seguit enumerem alguns 
dels aspectes claus de la comunicació 
no verbal: 

L’APARENÇA PERSONAL és el primer 
que percep el nostre entrevistador/a, és 
la primera informació que li donem. El 
físic té poca importància, però sí que és 
important entonar amb l’interlocutor pel 
que fa a la manera de vestir i tenint 
cura del físic (especialment pel que fa a 
la higiene). També cal tenir en compte 
per a quin tipus de feina i/o d’institució/
empresa és l’oferta del lloc de treball al 
que es vol accedir. 

LA POSTURA és clau per conèixer el 
caràcter, però sobretot és una 
expressió de l’actitud que adoptem en 
un determinat moment davant una 
determinada situació.  

Creuar ELS BRAÇOS acostuma a crear 
una barrera, la persona mostra una 
actitud defensiva, negativa o nerviosa. 

S e g o n s  e l s  M O V I M E N T S 
CORPORALS es pot fer una anàlisi 
aproximada del caràcter d’algú (si ho fa 
de forma vigorosa, rígida, si resta 
immòbil...). La forma en què un es mou 
mostra trets de la seva personalitat: 

Fer GESTOS AMB ELS PALMELLS, 
mostrant-los, s’ha associat sempre amb 
veritat, honestedat, lleialtat i submissió. 
Un dels millors mètodes per esbrinar si 
algú és franc i honest és fixar-se en la 
posició de les seves mans. Quan algú 
diu la veritat i es mostra natural, 
exhibeix els palmells, sencers o en part, 
a l’altra persona. Com passa amb la 
majoria del llenguatge del cos, es tracta 
d’un gest del tot inconscient que 
t r a n s m e t  l a  i m p r e s s i ó  o  e l 
pressentiment que aquella persona diu 
la veritat.  

Un altre gest essencial és DONAR LA 
MÀ. El tacte és un reflex de les nostres 
emocions (transmet por, seguretat, ira, 
dominància, submissió, frustració, 
hostilitat...), així la forma com donem la 
mà a l’entrevistador/a li dóna pistes. Pot 
fer-se de forma ferma, feble, agressiva, 
rígida...  

EL SOMRIURE és important perquè en 
totes les relacions humanes el bon 
humor facilita el contacte entre les 
persones.  Serveix per relaxar 
l’interlocutor, a nosaltres mateixos i 
possibilita  manifestar arguments sota 
un punt de vista més positiu. 

LA MIRADA és un element vital de 
comunicació. Poca confiança ens 
inspira aquella persona que quan 
s’adreça a nosaltres, no ens mira cara a 
cara. No s’ha de mirar fixament a 
l’interlocutor, però sí amb tota 
franquesa, evitant, però, que l’altre 
pugui sentir-se sotmès a observació. 

La mirada serveix per entrar en 
comunicació amb l’interlocutor. Es diu 
que predisposa a una bona relació 
mirar entre el 60 i 70% del temps. 

L’ESPAI PERSONAL (la distància entre 
persones) ve determinada per 
circumstancies culturals. Parlem de: 

Zona íntima (entre 15 i 45 cm): 
Distància a la que només “tenen 
permís” d’accedir-hi els qui mantenen 
una relació sentimental amb la persona: 
pares, parella, fills, amics íntims... 

Zona personal (entre 46 cm i 1,22 m): 
Distància que mantenim en relació amb 
els altres quan ens trobem en una 
festa, en les reunions socials i amb els 
amics. I aquella a la que ens col·loquem 
quan tractem amb un desconegut: el 
carter, un company nou de feina, en 
una entrevista laboral, etc. 

Zona social (entre 1,22 cm i 3,6 m): és 
la distància que ens separa d’estranys. 

Zona pública (més de 3,6 m): És la 
distància que triem quan ens dirigim a 
un grup de persones. 

 

Punt i a part, un bon entrevistador/a ha 
de tenir en compte que de la mateixa 
manera que el llenguatge verbal canvia 
en funció de cada llengua i cultura, el 
llenguatge no verbal també és diferent 
en molts casos. Mentre que en una 
cultura concreta un gest és normal i té 
una interpretació clara, potser en una 
altra no vol dir res o fins i tot hi té un 
significat del tot oposat. La interpretació 
cultural errònia dels gestos pot portar a 
situacions desagradables i per tant, 
abans de treure conclusions sobre el 
llenguatge del cos d’una persona s’ha 
de tenir en compte el seu origen. 

D’altra banda, un dels errors més greus 
que podria cometre una persona és 
interpretar un gest en solitari, aïllat dels 
altres i de les circumstàncies en què es 
produeix.  Com qualsevol alt re 
llenguatge, el del cos consta de 
paraules, frases i puntuació. Cada gest 
és com una sola paraula i una paraula 
pot tenir diversos significats. Fins que 
no posem la paraula al costat de les 
altres per formar una frase, no arribem 
a captar tot el significat. Els gestos 
sempre ens ajuden a esbrinar la veritat 
sobre els pensaments o les actituds 
d’una persona. La persona perceptiva 
sap llegir les frases no verbals d’algú i 
contrastar-les amb les paraules que 
diu● 

LA COMUNICACIÓLA COMUNICACIÓ  
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Universitat d’Estiu URV 

El dilluns 29 de juny va començar la 
Universitat d’Estiu al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre.  
La UE ofereix 42 cursos de diferents 
àrees de coneixement a 13 poblacions.  
La durada és del 29 de juny fins al 27 
de setembre. Aquest any s’amplia el 
ventall de poblacions on es fa formació. 
S'inicien nou cursos a Tarragona, un a 
Reus, dos a Cambrils, un a Salou, un a 
Sant Carles de la Ràpita, un a 
Amposta, un a Tortosa i un a Valls. La 
temàtica dels cursos aborda diferents 

disciplines: salut, art, història, música, 
ciències socials, tecnologia, ciències 
experimentals i humanitats.  
Es tracta de la 14a edició que realitza 
la URV per ampliar la formació junt 
amb altres activitats culturals. 
La UE està oberta a tothom i la 
matrícula resta oberta fins a l'inici de 
cada curs.  
Es pot consultar el programa detallat 
amb tots els cursos a www.urv.cat. 
La matrícula es pot fer via internet o 
presencialment a: 
Edifici Serveis Centrals 

De dl a dv de 9.30 a 13.30h. 
Av. Països Catalans, 5-7.  
43007 Tarragona  

Tel. 977 256 582 - 977 559 506  
Adreça electrònica: segeu25@urv.cat 
O bé a la Secretaria Acadèmica del 
Campus de Tortosa 
C/Teodor González, 43   
43500 Tortosa  
Tel. 977 449 740 / 977 449 747  
Adreça electrònica: 
campusterresebre.secretaria@urv.cat  

Una vegada realitzat el curs s’atorga 
un  d ip loma d ’ass is tènc ia  i /o 
d’aprofitament. El preu del curs va en 
funció de les hores de durada i del 
tipus de certificat que l’alumne vulgui 
que s’expedeixi. Els alumnes de la 
URV que gaudeixin de beca poden 
informar-se dels ajuts de matrícula● 

Actualment amb la implantació del Pacte de Bolonya la lli-
cenciatura de Pedagogia s’ha convertit en un grau de la 
branca de dels ciències socials i jurídiques amb una durada 
mínima de 4 anys i 240 crèdits ECTS. 

 La finalitat última d’aquest títol és formar professionals amb 
coneixements científics i pràctics, necessaris per conèixer, 
comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els siste-
mes i processos educatius. Una de les funcions és com-
prendre i facilitar la resolució de problemàtiques en els pro-
cessos d’ensenyament-aprenentatge de l’ésser humà (en 
l’àmbit pedagògic i d’interacció social).  

Les sortides professionals poden ser docència; orientació 
acadèmica, professional i laboral; direcció, coordinació i 
assessorament; disseny i coordinació de programes; dis-
seny, desenvolupament i producció de materials educatius 
i/o didàctics; assessorament en programes educatius...  

Aquestes activitats es poden desenvolupar tant en 
l’Administració i Organismes Públics com en empreses pri-
vades, com es pot veure a continuació:  

- Direcció i gestió de serveis públics: Gestió de serveis soci-
als, centres i institucions públiques d'educació, cultura i 
benestar social, administració educativa.  

- Salut: àmbits  emergents. Disseny i desenvolupament de 
programes de formació per a infants amb llargs períodes 
d'hospitalització, educació per a la salut i el consum, forma-

ció per al comportament hospitalari, educació sanitària en la 
societat i en la tercera edat... 

-Organitzacions empresarials: Formador d’empresa/
assessor-consultor de formació/enginyer de formació.  

- TIC i mitjans de comunicació. El paper educatiu d’aquests 
mitjans i la seva importància en les noves generacions. 

- Editorials: Assessorament pedagògic a autors de textos i 
materials educatius, supervisió i avaluació de textos i mate-
rials, presentació i difusió de materials a professionals de 
l'educació, col·laboració en la configuració de publicacions 
de l'àmbit divulgatiu, col·laboració en la confecció de llibres 
de text i altres materials pedagògics, etc.  

- Medi ambient: Nou espai emergent (disseny,/
desenvolupament /avaluació de programes d'educació am-
biental, direcció de centres d'aquest tipus, granges escola, 
aules de la naturalesa, escoles d'educació ambiental, etc.● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

PEDAGOG/A 
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DADES D’INTERÈS 

UNIVERSITAT: La URV ofereix aquest ensenyament. Es 

tracta d’un grau de 240 crèdits ECTS impartit a la Facultat de 

Ciències de l’Educació i Psicologia (http://www.urv.cat/cae/

graus/graudepedagogia.html) per al 2009 hi ha 40 places. 

També es pot fer a distància a través de la UNED. 
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Les energies renovables i la 
gestió de l’aigua ofereixen 

nombroses possibilitats de treball.  

Aquests són sectors que continuen 
creixent i demandant professionals tot 
i la crisi econòmica.  L’energia és un 
recurs  f in i t  amb i l · l im i tades 
possibilitats, en canvi l’aigua és un bé 
escàs que exigeix una correcta gestió 
i responsabilitat, a més de ser una de 
les prioritats actuals en política 
ambiental. A la seva gestió, 
explotació, administració i ús s’hi 
dediquen nombroses empreses, el 
que converteix el sector en un dels 
més dinàmics del moment, amb 
nombroses oportunitats laborals. 

La població va augmentant i exigeix 
unes infraestructures diferents a les 
que existeixen ara per facilitar el 
proveïment.   

Un altre dels reptes actuals és facilitar 
el subministrament d’aigua potable a 
mil ions de persones. Davant 
d’aquesta situació, als professionals 
del sector se’ls obren les portes de 
l’ocupació per a la construcció de 
noves infraestructures, potabilització i 
tractament de l ’aigua, gestió 
sostenible i el tractament de la 
contaminació.  

Quant al futur d’aquest camp, es 
preveuen noves necessitats derivades 
dels requisits mediambientals i de la 
falta d’accés al recurs hidràulic. A 
més, requereix la instal·lació i 
utilització de dessaladores, el que 
suposa que s’hagin de fer nombroses 

inversions en instal·lacions d’aquest 
tipus. 

Entre els perfils professionals en 
auge relacionats amb les energies 
renovables, adquireix importància el 
gestor mediambiental, que integra els 
aspectes mediambientals amb el 
procés de negoci en l’empresa. Es 
tracta d’un perfil tècnic, amb 
c o n e i x e m e n t s  e m p r e s a r i a l s , 
econòmics i ambientals, que té cada 
vegada més importància dintre de les 
organitzacions. Aquesta figura 
defineix, executa i integra estratègies 
s o s t e n i b l e s  a m b  e l  p r o c és 
empresarial. També la unió de 
responsabilitat social i medi ambient 
es converteix en font d’ocupació.  

L'energia solar es refereix 
principalment a l'ús de la radiació 
solar amb fins pràctics. Les 
tecnologies solars en termes generals 
es caracteritzen per convertir i 
distribuir la llum solar. Les tècniques 
so lars  ac t ives  usen pane l ls 
f o t o v o l t a i c s ,  b o m b e s  o 
aerogeneradors per convertir la llum 
solar en un producte útil. Les 
t e c n o l o g i e s  s o l a r s  a c t i v e s 
incrementen el proveïment d'energia, 
mentre que les passives redueixen la 
necessitat d'usar altres recursos.  

Actualment aquesta formació s’està 
impartint de forma no reglada a 
diferents centres de formació: 

A Fons Formació. C/ López Peláez 
12 Baixos.(43002)Tarragona. Tel. 
977228815. tarragona@ffzm.com 

● Tècnic de sistemes d’energies 
renovables 

●  M u n t a t g e  i  m a n t e n i m e n t 
d’instal·lacions solars fotovoltàiques. 

Al Departament de Polítiques Actives 
d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Cambrils. C/ Cristòfor Colom 22 
(43850) Cambrils. Tel. 977307401. 
ens@cambrils.org www.cambrils.org 

●  M u n t a t g e  i  m a n t e n i m e n t 
d’instal·lacions solars tèrmiques. 

Cambra de Comerç de Valls. C/ 
Jacint Verdaguer 1, 2n (43800) Valls. 
tel. 977600909 www.cambravalls.com 
gemont@cambrescat.es  

● Energia solar tèrmica 

● Energia solar fotovoltàica 

Institut Municipal de Formació i 
Empresa. C. Terol 1. (43206) Reus. 
Tel. 977010850 correu@imfe.org 

● Muntatge elèctric d’instal·lacions 
solars tèrmiques. 

Novatècnica. C. Montblanc 48-50, 
baixos. (43006) Tarragona. Tel. 
977556031 

● Replantejament d’instal·lacions 
solars tèrmiques 

● Prevenció i seguretat/organització i 
muntatge en el muntatge mecànic i 
hidràulic d’instal·lacions solars 
tèrmiques. Entre altres cursos. 

Es tracta de cursos subvencionats per 
a treballadors o persones aturades. 
Consultar a cada centre les 
condicions de matrícula● 

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 

sal@tarragones.org 

RECURSOS: EL MEDI AMBIENT I L’OCUPACIÓ 
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