
 
 

GUIÓ PER LA SELECCIÓ DE PERSONES USUÀRIES DEL PROGRAMA:  
“OCUPABILITAT PER COMPETÈNCIES MARESME 2017-2018” 

 
Per tal de donar suport als tècnics i tècniques de les SLO dels municipis en la selecció 
dels/de les participants d’aquesta acció formativa, es presenta aquest breu guió amb la 
voluntat d’ajudar a filtrar i crear grups de participants amb característiques el més 
homogènies possibles.  
 
Les variables escollides en aquest guió: Edat, nivell formatiu, darrera activitat laboral, 
temps a l’atur i coneixement sobre el mètode per competències; haurien de servir per a 
conèixer, de forma aproximada, la situació personal i/o professional de partida de cada 
participant. El coneixement d’aquesta informació serà molt útil a l’equip de tècnics 
docents perquè els ajudarà a adequar el llenguatge i les dinàmiques de treball de la 
formació a les necessitat, expectatives i situació de cada grup. Tanmateix, en el cas que 
no sigui possible crear grups homogenis, si que es demana que els municipis informin al 
tècnic docent sobre les característiques del grup.  
 
COGNOM  
NOMS  
DNI / NIE (OPCIONAL)  SEXE  
EDAT: 

 
______anys 
� De 16 a 20 anys 
� De 21 a 25 anys 
� De 26 a 30 anys 
� De 31 a 45 anys 
� De 46 a 55 anys 
� Més de 55 anys 

NACIONALITAT: 
 

� Espanyola 
� Espanyola i altra _______________(segona nacionalitat) 
� Països de la UE ________________(país) 
� Altres països __________________(país) 

SITUACIÓ LABORAL:  
 

� Ocupat/da (treballant) 
� A l'atur menys d'un any 
� A l'atur més d'un any 
� A l'atur més de dos anys 
� Inactiu/va 

TEMPS A L’ATUR:  � Menys d’un mes 
� Entre 1 i 6 mesos 
� Entre 6 i 12 mesos 
� Més de 12 mesos 

NIVELL FORMATIU:  
 

� Sense estudis 
� Estudis primaris sense certificar 
� Graduat escolar - EGB 
� Secundaria obligatòria – ESO o equivalent 
� BUP/COU 
� Batxillerat 
� FP I                                 FP II 
� CFGM                              CFGS 
� Diplomatures o equivalent 
� Llicenciatures o equivalent 
� Postgrau / Mestratge / Doctorat 
� Formació sense homologació: _____________________ 

QUÈ CONEIXES SOBRE 
LES COMPETÈNCIES EN 
EL TREBALL?  

� No tinc ni idea 
� N’he sentit a parlar alguna vegada 
� He fet algun curs/formació sobre competències 
� Conec la metodologia però no l’aplico 
� Conec la metodologia i l’aplico en el meu CV.  

ALTRES OBSERVACIONS  
 

 

 

  

 


