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TALLER D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: (codi TE17_02) 

“Com afrontar l’entrevista de selecció “ 
 
Docent:  
 
Margarita Rebenaque. Tècnica d’orientació professional de la URV 
 
Objectius: 
 

 Donar informació als estudiants sobre els serveis d’orientació professional que els hi ofereix la 
URV i treballar conceptes l’orientació professional. 
 

 Oferir  estratègies als estudiants per que coneguin les entrevistes com a tècniques de selecció 
dintre dels processos de selecció de personal  i com poden afrontar amb èxit una entrevista 
de selecció. 
 

Continguts del taller: 
 

 Informació sobre els serveis d’ Orientació professional de la URV: Orientació Individual, Tallers 
d’orientació i Publicacions (quaderns d’orientació) 

 
 Taller pràctic sobre: “Com afrontar l’entrevista de selecció” 

o Estratègies bàsiques per optimitzar els moments claus de l’entrevista: preparació, 
entrevista i seguiment, conèixer els tipus de preguntes importants  i que valoren  els 
ocupadors, que s’ha de fer i que s’ha d’evitar i el llenguatge no verbal. 

 
Metodologia:  
 
S’utilitzarà una metodologia activa en la qual es proposaran exercicis teòrics,  pràctics i debats. 

 Principis teòrics curts, concisos i inspiradors amb missatges simples, clars i il·lustracions 
gràfiques.  

 Exercicis pràctics individuals i col·lectius per garantir un òptim aprenentatge.  
 
Dia i hora de la sessió: 
 

 Dia: Dijous, 06/04/2017 
 Hora: de 15.30 a 17.30 hores    

 
Lloc d’ impartició: 
 
Aula  201   
Campus Terres de l’Ebre. Avinguda Remolins, 13-15 Tortosa 
 
Temporalització: 
 

 Primers 15 minuts es portarà a terme la sessió teòrica informativa dels serveis d’orientació que 
ofereix la URV i de com els estudiants poden  fer un us adient del material i recursos 
disponibles. 
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 El temps restant (1h i ¾), es portarà a terme el taller pràctic sobre la entrevista de selecció. La 
primera part de la sessió serà de caràcter més teòric i la segona de caràcter més pràctic fent 
un simulacre d’entrevista interpretada pels assistents al curs. 

Material: (imprescindible) 

Tots els estudiants que participin al taller hauran de portar imprès en paper el propi currículum, per 
tal de poder fer un simulacre d’entrevista real.  

Participants: 

Qualsevol estudiant i/o titulat del Campus Terres de l’Ebre de la URV.  

Si no hi ha un mínim de cinc persones inscrites,  el taller no es durà a terme. 

 

Si esteu interessats cal que empleneu la sol·licitud d’inscripció 

 

 

Per a qualsevol informació podeu contactar amb :  

Meritxell Ferrer (977  55 88 36) meritxell.ferrer@urv.cat 

Margarita Rebenaque (977 55 85 81) margarita.rebenaque@urv.cat 
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