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JORNADES FME-MÓN LABORAL 2013- 4a edició 
 

Prepara’t per l’entrada al món laboral 
Dimarts 7 de maig de 2013 de 15-17 h a la sala de juntes de l’FME 
Sessió d’orientació laboral a càrrec d’Olga Pedrola, tècnica d’Ocupació laboral d’UPC Alumni, amb 
l’objectiu de donar algunes claus per a treure el màxim partit del propi perfil professional. Porteu el CV i 
us ajudaran a optimitzar-lo. 
 

Què fa un titulat FME al món laboral? 
Dimecres 8 de maig de 2013 de 12.30 a 13.30 h sala de juntes de l’FME  
Titulats i titulades de l’FME parlaran de la seva experiència laboral, de la seva visió del sector i de les 
sortides professionals dels titulats en matemàtiques i estadística, i respondran els dubtes dels assistents. 
 

Raquel Delriu, llicenciada en matemàtiques i en estadística per l'FME, directora de seguiment de risc a 
Finconsum, grup Caixabank 
Javier Foz, llicenciat en Matemàtiques, analista de Banca Privada a Caixa Penedès. 
Rosa Lamarca, diplomada i llicenciada en Estadística per la UPC i Doctora per la UPF, Head of Clinical 
Statistics at Almirall, S.A. 
Pau Pijuan, estudiant de la Llicenciatura en Matemàtiques, pràctiques externes a RWE Innogy Aersa. 
Jordi Planagumà, llicenciat en Matemàtiques, Derivatives Trader La Caixa. 
 

Doctorat, màsters i recerca: continuar la via acadèmica o docent 
Dimecres 8 de maig de 2013 de 15 a 16.30 h sala de juntes de l’FME  
Jordi Quer, coordinador de Doctorat Matemàtica Aplicada  
Lupe Gómez, directora del MEIO 
Jaume Franch, director del MAMME 
 

Jornada FME-Empresa  
Dimecres 15 de maig de 2013 de 12.30 h a 14 h i de 16 a 18 h a l’aula S02 
 

Fòrum FME-Empresa 
De 12.30 a 14 h  
Consistirà en presentacions breus per part de diverses empreses amb l’objectiu de donar-se a conèixer 
i comentar possibles ofertes professionals per als estudiants i titulats de l’FME. Després, els 
representants de les empreses disposaran d’un espai per atendre consultes,  ampliar informació als 
interessats i recollir  currículums. 
Empreses confirmades: Accenture, Deloitte, Everis, Institut Ciències Fotòniques, Maths for More 
 

Jornada MET-MEIO-MAMME 
De 16 a 18 h 
Consistirà en una exposició de pòsters amb propostes de Treball Final de Màsters (del MEIO i del 
MAMME) elaborats per les empreses i institucions, acompanyada d’una breu presentació de 5 minuts 
per part d'un representant de cada entitat participant. 
Empreses confirmades: Accenture, Deloitte, Everis, Institut Ciències Fotòniques, Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya, Biotech Development, Grup de Comunicacions Òptiques UPC, Institut 
Estadística de Catalunya, Institut Català d’Oncologia, Institut Guttmann, Institut de Recerca de la 
Sida. 
 

 
 


