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DESCRIPCIÓ I OBJECTIU  

Els processos de selecció de personal poden suposar una situació angoixant per a algunes 
persones. El sentiment de “sentir-se avaluat”, “de no controlar la situació”, “la por de jugar-te-
la amb una carta”, “que t’acabin donant la feina a tu i no a una altra persona”, pot suposar una 
situació d’estrès i poc control. 
Davant d’aquesta situació, aquest taller pretén dotar als participants de les competències 
necessàries per afrontar diferents tipus de processos de selecció de personal.  
 
DESTINATARIS 

Estudiants de la Universitat de Barcelona. 
 
RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 

Destinataris Crèdits Acadèmics 
Estudiants de grau  1 crèdit optatiu ECTS 

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 
 Conèixer les etapes d’un procés de selecció 
 Conèixer les diferents proves en un procés de selecció.  

 Conèixer la tipologia d’entrevistes de selecció de personal. 
 Conèixer algunes de les preguntes que es fan i es poden fer al llarg d’una 

entrevista de selecció. 
 Aprendre a dominar la comunicació verbal i no verbal al llarg del procés. 
 Conèixer aspectes de negociació al final d’un procés de selecció de personal- 
 Conèixer la importància de fer un balanç final i mantenir el seguiment dels 

contactes realitzats al llarg del procés de selecció. 
 

 
 
 
 

CURSOS DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES 
1r SEMESTRE 2021-2022 

 
CURSOS SUSCEPTIBLES DE  

RECONEIXEMENT ACADÈMIC  
 
 

COMPETÈNCIES PER SUPERAR EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ 
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DOCÈNCIA 

Codi Dia de docència Horari Ubicació 

03-12122 Del 8 al 12 de novembre de 
2021 10:00-12:00h CAMPUS VIRTUAL UB 

 
PROGRAMA 

 Tipus d’entrevistes de selecció de personal 
 Les parts d’una entrevista 
 La comunicació verbal i no verbal al llarg d’una entrevista de feina 
 La negociació última 
 Balanç final 
 Seguiment dels contactes 

 
METODOLOGIA 
 

Activitats molt pràctiques de simulació combinades amb presentacions teòriques. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Assistir al 100% de les sessions  
 Participar activament en totes les activitats proposades al llarg del taller.  
 Dur a terme un treball relacionat amb el contingut del curs (a l’iniciar la sessió 

s’explicaran les característiques) 
 
 

PROFESSORAT 

Sra. Mercè Santacana 
Psicòloga, Orientadora. Dissenyadora instruccional de material multimèdia i gestió de 
propostes formatives presencials, online i blended. Especialista en e-learning, xarxes socials, 
formació en competències i ludificació de la formació   

 

 

PREU 

GRATUÏT 

Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder assistir hauràs de comunicar-
ho amb una antelació mínima de 7 dies abans de començar el curs al correu electrònic 
sae.orientacio@ub.edu. 
Si no assisteixes a l’activitat i no has comunicat la baixa (excepte en casos excepcionals i 
degudament justificats) no podràs realitzar cap altre activitat gratuïta que ofereixi el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant durant el segon semestre del curs 2021-2022. 
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AVALUACIÓ 
 
Els alumnes que obtinguin la valoració d’Apte en el curs, obtindran un certificat 
d’aprofitament emès pel Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB, amb el qual podran sol·licitar 
el reconeixement de crèdit de lliure elecció en el centre en què cursen els seus estudis. 
Aquests certificats s’envien per correu a l’adreça postal indicada en el moment de la inscripció. 

REVISIÓ DE QUALIFICACIONS 

Un cop publicat el llistat de qualificacions, l’alumne podrà presentar les al·legacions que estimi 
oportunes. Es publicarà una data de revisió de qualificació. Passat aquest termini no 
s’admetran revisions de qualificacions. 

 

 

 
 
 


