GUIÓ ENTREVISTA
CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’ OCUPACIÓ
AREA DE LLEURE:

DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SSCB0209)
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SSCB0211)

Nom i cognoms:
Data de naixement:
Correu electrònic:
Mòbil:
Data entrevista:
Desenvolupament de l'entrevista
1. Per què vols fer aquest curs?

2. Tens experiència prèvia en l’àmbit del lleure educatiu?

3. Quines qualitats creus que hauria de tenir un/a professional de l’àmbit del lleure educatiu?

4. Desenvolupa l’opció A o B en funció del CP que optis a realitzar
OPCIÓ A: Quines creus que son les tasques habituals d'un Monitor/a de Lleure?
OPCIÓ B: Quines creus que son les responsabilitats que assumeix un Director/a de Lleure?

Sobre el curs
Respon la pregunta amb una X en la casella que pertoqui:
SÍ

NO

SÍ

NO

Estàs actualment en situació d’atur?
Compleixes el mínim d’estudis requerits?
Tens disponibilitat per dur a terme el curs en l’horari establert?
Sobre les TIC i la formació virtual
Respon la pregunta amb una X en la casella que pertoqui:
Disposes d’ordinador o tauleta?
Disposes de connexió a internet?
El teu ordinador disposa de càmera i micròfon?
Has utilitzat mai una plataforma virtual d’aprenentatge com ara Moodle?
Has utilitzat aplicacions de videoconferència com ara Zoom, Meet o Teams?
Tens coneixement d’eines com ara Word, Excel, PDF, Canva, etc...?
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Com ens has conegut?
Marca amb una X una de les següents opcions
Cercador Servei d’Ocupació de Catalunya
A través de correu electrònic de la Fundació Pere Tarrés
A través del Col·legi Professional del qual formo part
Xarxes Socials de la Fundació Pere Tarrés (Facebook; Linkedin; Twitter, etc)
A través de webs externes (Emagister; Xarxanet; Dixit, etc)
A través de la web de la Fundació Pere Tarrés
Mitjans de comunicació: premsa, ràdio, etc.
SMS
Altres *
* En cas d’haver seleccionat aquesta resposta, indica per quins mitjans ens has conegut:

Valoració de l'entrevista per part de Coordinació
Resultat:
☐

Acceptat/da

☐

No acceptat/da

Motius d'acceptació o no de la persona interessada:
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