
 
 

 

 

    

 

     
ANNEXE 1 

 
 
ENTREVISTA DE PREINSCRIPCIÓ 
 
 
 Finalitats de l’entrevista: 

 L’entrevista és, principalment, una eina orientadora. Ha estat dissenyada de 
forma que aporti informació i d’altres elements que permetin al o a la jove 
avançar un pas més en la presa de decisions raonada i en el disseny del seu 
itinerari personal i professional. Pretén facilitar una tria coherent d’opcions 
professionals del PQPI, d’acord amb els interessos, motivacions i aptituds de 
l’alumnat 
Això comporta:  
1. Informar de les finalitats del PQPI, dels perfils professionals de la nostra 

Fundació i contrastar-ho amb les expectatives de l’alumne/a 
2. Valorar i revisar les opcions de perfils professionals triats per l’alumne/a i, si 

s’escau, reorientar-lo cap a perfils més adients ( perruqueria-estètica ). 

 En segon lloc, l’entrevista permet prioritzar les sol·licituds. 
Això permet: 
1. Valorar la predisposició i motivació de l’alumne/a pel recurs PQPI,  
2. Donar valor a les  necessitats de l’alumne/a derivades de les seves 

característiques individuals o del context en què viu,  
3. Tenir en compte els criteris d’altres agents que han intervingut en 

l’orientació i derivació d’un/a alumne cap als PQPI (centres i serveis 
educatius, serveis d’orientació municipals i altres entitats). 

 
Parts de l’entrevista 
 

 Informar de les finalitats dels PQPI i del seu funcionament. S’informarà també 
de l’acord formatiu ( contracte de compromís ) que haurà de signar quan 
formalitzi la matrícula tot destacant que és una oferta educativa de l’etapa 
postobligatòria i que requereix compromisos. També s’informarà de 
l’obligatorietat del mòduls de FPE. 

 Informar dels perfils que oferta el centre, de les ocupacions i estudis que poden 
fer en acabar, així com dels requeriments dels perfils específics que 
s’imparteixen (habilitats, capacitats...) i veure si s’ajusten a l’oferta escollida per 
l’alumne/a. 

 Escoltar els interessos, les motivacions de cada alumne/a i contrastar-los amb 
les seves habilitats, capacitats i aptituds en general. 

 
Organització 

 Calendari d’entrevistes establert: de l’1 de setembre a l’1 d’octubre de 2012 

 Té  dret a l’entrevista tot l’alumnat que ha presentat la sol·licitud durant aquest 
període. 



 
 

 

 

    

 

 És opcional fer entrevistes a cadascun dels i de les joves  que presentin la 
sol·licitud de preinscripció més enllà d’aquestes dates.  

  
Altres aspectes 

 Cada centre pot valorar la importància de la participació de les famílies en 
l’entrevista. En qualsevol cas, però, l’alumne/a ha de ser el protagonista 
principal. 

 Durant l’entrevista no es realitzarà cap prova de nivell (altres aspectes ja 
recullen les possibles qüestions entorn aquests tema). 

 

 



 
 

 

 

    

 

 

 

 

FULL PER A LA VALORACIÓ DE L’ENTREVISTA 

COGNOMS .............................................................     Nom...............................    Llengües que entén: cat  cast  cap de les dues  

Curs demanat en 1ª opció:  PQPI d’ Auxiliar ..................................  

 

AMBIT Nº ÍTEMS DE VALORACIÓ PROPOSTA D’INDICADORS Marcar 

amb 

una “X” 

INTERÈS PEL 

PQPI 

1 Assistència a l’entrevista Assisteix puntualment o raona la falta de puntualitat o d’assistència 

Presenta el formulari emplenat amb cura  

 

2 Preocupació i interès, actitud activa  

per conèixer l’organització i 

funcionament del curs 

Manifesta molt  interès per tal què si li accepti la inscripció.  

Escolta les explicacions, fa preguntes i guarda amb cura els fulls de difusió que se li 

lliuren 

 

3 Pràctiques en empresa i Acord 

formatiu  

Escolta les explicacions , mostra disposició a fer pràctiques.  

MOTIVACIÓ 

(s’inclou en 

aquest apartat 

necessitats de 

l’alumne que 

aconsellen una 

valoració 

positiva) 

4 Finalitats programa: motivació per 

la formació professional o per 

trobar feina 

Sap quina és o mostra interès per la utilitat/sortides que li pot comportar la superació d’un 

PQPI (treballar, proves d’accés, ESO)  

Clarament manifesta que vol trobar feina aviat o l’interessa només la formació 

professional  

 

5 Coherència tria professional Motivació per les ocupacions / estudis associats al perfil escollit en 1ª opció  

Planteja un projecte formatiu i professional amb prou coherència i vinculat a l’opció 

preferent  

 

6 Metodologies actives i 

professionalitzadores 

Manifesta interès per ensenyaments més vinculats a necessitats reals. 

Ha abandonat o té clar que no vol seguir a l’institut (menors) argumentant que vol 

ensenyaments més pràctics i professionalitzadors.  

 

7  Característiques individuals o de 

context 

La situació individual, familiar o social explicada per alumne/a o familiars aconsella 

prioritzar la demanda (resumir breument situació o  motius en  observacions) 

 

APTITUDS i 

altres 

característiques 

individuals o del 

context 

8 Habilitats, capacitats i altres 

aptituds relacionades amb el perfil 

Manifesta gustos, habilitats i aficions... en relació a professions relacionades amb el perfil  

Ha tingut experiència laboral o similar relacionada amb el sector professional pel qual 

sol·licita la inscripció 

 

9 Coherència interessos i aptituds  A traves de la conversa i de la revisió del seu historial acadèmic es veu que els seus 

coneixements i habilitats s’adeqüen als requeriments del perfil 

 



 
 

 

 

    

 

10 Aprofitament positiu dels recursos 

de diversificació durant l’ESO 

Ha assistit regularment i ha mantingut una actitud positiva en programes o recursos 

d’atenció a la diversitat organitzats pels instituts.  

 

COORDINACIÓ 

AMB RECURSOS 

EDUCATIUS I  

11 Informes de centres, d’Inspecció  

i/o serveis educatius, serveis socials 
Resumir breument en l’apartat observacions els motius al·legats per les persones, centres o 

entitats que avalen la sol·licitud.  

 

 

 

 

 

 

 

Nom del centre PQPI:  

Data:  

Nom entrevistador/a:            Signatura:  

 

OBSERVACIONS:  

En aquest espai es pot afegir altres informacions d’interès que complementin els indicadors.  

En el cas d’alumnes no presentats a l’entrevista, cal que ho feu constar en aquest apartat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres centres i perfils PQPI de l’interès de l’alumne  

 

 


