
Les 10 errades que no has 

de cometre a les entrevistes 

de feina 
(Formació i Treball) 
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Ser gran no és una qüestió de mida ... Sinó d'actitud

https://www.youtube.com/watch?v=8N3MyQ_C_8g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8N3MyQ_C_8g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8N3MyQ_C_8g&t=6s
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Però, què he dit?
Però, per què he contestat això?

Això ens ho podem preguntar sovint quan
sortim d'una entrevista de selecció.

És molt normal que, davant la pressió i
davant la incomoditat de la situació, ens
qüestionem com hem contestat i com ens
hem comportat.
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Una entrevista és similar a viure una experiència extra-corpòria, i ens 
estiguéssim observant des de fora ... Sents que tu ets el protagonista.

És molt complicat posar-se davant d'una, dues o tres persones per ser 
jutjat, observat i valorat com a persona i com a professional.
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• L'entrevistador tractarà de classificar-te.

• Vol decidir quin tipus de candidat/a ets.

• I encara que no t'agradi que et classifiquin,  és inevitable que ho facin. (És 
una reacció absolutament humana:  classifiquem i categoritzem)
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L’entrevistador observarà no només el que dius, sinó totes les teves 
característiques: la teva forma de caminar, com li dones la mà, el teu 
to de veu, si el mires als ulls, si sues, etc.

Per això és molt important que et quedis amb aquesta dada:

El 80% del que comuniquem ho fem a través de la comunicació no 
verbal.

Generar empatia

La imatge personal a la entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=QWRRrCO_AXY
https://www.youtube.com/watch?v=n_jJ2ZRBeus


El 80% del que comuniquem ho fem a través de la comunicació no 

verbal.

Hi ha tres classes de moviments observables:

• Facials.

• Gesticulars.

• Posturals.



¿Què he de fer en una entrevista?



Des del moment en què obris la porta, actua com si fossis EL/LA

MILLOR en el que fas. Repeteixo: Actua com ho faria la 

persona que MILLOR fa el que tu fas.

• Oi que t'ha passat de sortir d'una entrevista i pensar que has estat 

raríssim, que "no eres tu"? Això passa quan ens sentim sota pressió.

• Doncs aquí tens una recomanació: no entris a l'entrevista de qualsevol 

manera, esperant que aquest dia estiguis inspirat:

Entrena els teus punts forts. El teu discurs.
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CAS REAL

"Durant gairebé 10 anys he treballat a una empresa on, bàsicament, feia de tot. 
Pensava que això era un avantatge a l'hora de buscar feina, perquè 
puc solucionar qualsevol tipus de problema, i tinc un CV molt complet que pot 
servir per a molts llocs. Però he enviat el meu currículum a 50 vacants, on podria 
treballar pel meu perfil, i no em crida ningú. Què haig de fer?”
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És comprensible la temptació d'intentar "arribar a tot".
Sovint pensem que si tenim un CV molt divers i variat, tindrem més possibilitats 
d’encaixar en alguna tasca o lloc de feina.

Quan una empresa ha de cobrir una vacant, té un problema o necessitat CONCRETA.

I la persona que contractaran serà aquella que considerin la MILLOR per poder 
resoldre aquesta necessitat o problema. No es decantaran per algú que sap “moltes 
coses”.
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"aprenent de tot, expert en res“

Les empreses busquen a la persona que millor sap solucionar el 
problema o satisfer la necessitat concreta que tenen.

El posicionament és el lloc que ocupes en la ment del 
seleccionador pel que fa a les teves competències.
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Cada persona haurà de considerar diferents variables per
posicionar la seva candidatura en una entrevista

• Objectiu professional
• Qualificació per al lloc de feina
• Adequació al lloc de feina
• Èxits anteriors
• Competències complementàries
• Oportunitats
• Paraules clau
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1r. SELECCIONA (QUÈ VOLS DIR/EXLICAR?)

De tot el que saps fer, hi ha coses que 
t'agraden més i coses que t'agraden menys; 
coses que se't donen millor i coses que pitjor. 
Aprofita per centrar-te en allò que compleix 
els dos requisits: t’agrada fer-ho i ho fas 
millor.
Identifica  les teves competències que 
compleixin aquests requisits, i que són les 
armes amb les que et presentes a la batalla. 
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2n. COM HO HAS D’EXPLICAR?

• Identifica què saps fer i com li pots 
transmetre això a l’entrevistador.

• Amb claredat i contundència.

• Seguretat en un mateix.

Has de poder demostrar que en 
el passat....

a) has fet servir aquestes 
competències que has triat 

b)  has aconseguit bons resultats     
quan les has aplicat en altres 
ocasions. (Experiència) 
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COMPETÈNCIES
que han d'aparèixer al teu discurs durant  l’entrevista.

1. Compromís
2. Fexibilitat
3. Gestió del temps
4. Lideratge
5. Creativitat
6. Treball en equip
7. Responsabilitat
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1. Vestir-inadequadament per a una entrevista
2. Arribar tard
3. Mal llenguatge corporal
4. Manca de confiança
5. Falta d'interès en l'oferta
6. Fer preguntes inadequades
7. Interrompre l'entrevistador
8. Parlar malament de la teva antiga feina
9. No preparar-se la entrevista
10. Mentir 

Principals errors en una entrevista
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1. Vestir inadequadament
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2. Arribar tard  
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3. Llenguatge corporal inadequat
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4. Manca de confiança   



22

5. Falta d’interès en la oferta   
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6. Fer preguntes 
inadequades
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7. Interrompre a l’entrevistador
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8. Parlar malament de l’antiga feina



26

9. No preparar-se 
bé l’entrevista
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10. Mentir
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La perseverança és la única virtut que 
permet desenvolupar-ne la resta de virtuts.

INSISTIR i PERSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=iEt4Q2ZBsGE
https://www.youtube.com/watch?v=iEt4Q2ZBsGE
https://www.youtube.com/watch?v=iEt4Q2ZBsGE


Gràcies


