FORMULARI DE SOL·LICITUD DE
FORMACIÓ ESTRATÈGICA TRANSVERSAL
Curs acadèmic

2017/18

Nom de l’activitat:
L'ENTREVISTA DE FEINA: TÈCNIQUES EFICIENTS PER SUPERAR-LA I CAS PRÀCTIC. 3a edició
Temporalitat:

✔

1r semestre

2n semestre

Classificació activitat:
Esportiva
De cooperació
Cultural
✔ D'adquisició de competències informacionals
De representació i participació estudiantil
Universitat d’estiu
Jornada
Congrés

De gènere

Sol·licitant de l’activitat 1: ALUMNI UDL - VICERECTORAT DE DOCÈNCIA
✔ Unitat /Servei
Unitat/Servei + Centre Docent
1

ECTS

✔

1

2

Centre Docent

3

Coordinador/a 2 (Indicar nom, cognoms i categoria):

XAVIER SOLÉ GASSET -COORDINADOR DE FORMACIÓ D'ALUMNI UdL

Dades de contacte:
Telèfon: 680253626 -973702356
Correu electrònic: secretaria@alumni.udl.cat
Lloc d'impartició de l'activitat:
UNIVERSITAT DE LLEIDA - CAMPUS DE CAPPONT

Nom i cognoms

PROFESSORAT
Professor/a extern o conferenciant
(indicar procedència:. Empresa,
Universitat...)

Professor/a UdL
(Indicar categoria)

IOLANDA TABARÉS

DIRECTORA RECURSOS HUMANS ALIER

Indicar categoria

SANTI SANS

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS SEGRE

Indicar categoria

ISMAEL BERTRAN

DIRECTOR RECURSOS HUMANS PLUSFRESC

Indicar categoria

Indicar categoria
Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria
Indicar categoria
Indicar categoria

Normativa de la matèria transversal de la UdL (aprovat CG 26/06/13, modificada CG 28/05/14 i 30/03/16):
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FORMULARI DE SOL·LICITUD DE
FORMACIÓ BÀSICA TRANSVERSAL
Sistemes d’avaluació:
•
Assistència: mínim del 80% de les hores presencials.
•

Realització del cas pràctic: gravació en vídeo d'una entrevista de feina.

•

Assistència al retorn comentat de l'entrevista de feina enregistrada.

Continguts i objectius:

OBJECTIUS
Adquirir habilitats i tècniques per afrontar processos de selecció de personal i aplicar-les en una
simulació d'entrevista de feina amb un responsable de recursos humans d'una empresa real.
CONTINGUTS I-Què busca el reclutador en una selecció de personal. II-Preparar-se una
entrevista de feina. III- La presentació personal. IV-La comunicació verbal de la teva vàlua
professional i personal. V - Regles del joc del llenguatge no verbal i "paraverbal": el cos com a
aliat (comunicació no verbal) i la interpretació, creativitat i empatia del sol·licitant.
VI- Gravació en video d'una entrevista de feina: cada alumne serà entrevistat per un director de
recursos humans (professorat proposat)
VII- Tutoria on es farà una avaluació individualitzada de cada un dels participants a partir d'una
anàlisi de les gravacions realitzades.
VIII- Cada alumne rebrà el video de la seva entrevista per preparar-se en situacions reals.
Observacions:
- 3a edició com a matèria transversal estratègica
- Excel·lent puntuació per part de l'alumnat del curs i del professorat.
- Col·laboració amb directius de recursos humans d'empreses líder a Lleida, de diferents sectors, que permet a
l'alumne un aprenentatge de primera mà de la realitat del món laboral.
- El professorat repeteix cada any i valora molt positivament l'activitat.
- Hi col·labora el servei de Reproducció i Imatge de la UdL: enregistrament de les entrevistes de feina.
- Número de places disponibles: 15
- El màxim de 15 places es per aconseguir la participació de tots els alumnes i facilitar la interacció entre el docent
i l'alumnat. I també per reduir els costos econòmics, és una activitat que l'import dels crèdits només cobreix el
40% del total.
- Aquesta activitat forma part d'un programa de formació anual per a la inserció laboral i la carrera professional de
l'estudiantat de la UdL format per diversos blocs amb un sentit unitari: taller d'entrevistes de feina, redacció de CV
en anglès, gestió de les emocions i cerca eficient de feina online (marca personal).
- Hi col·laboren les associacions d'estudiants IAESTE i AECS.

*Tots els camps d’aquest formulari són obligatoris.
*Les propostes s'han de trametre al Vicerectorat de Docència

*Només es tramitaran les sol·licituds per a la seva aprovació pels òrgans de govern si s’han complert els
apartats anteriors.
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