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Capacitats a adquirir:

Altres: JURADO LEYDA, ALEJANDRO

Responsable: BOFILL SOLIGUER, PABLO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

701 - AC - Departament d'Arquitectura de Computadors
715 - EIO - Departament d'Estadística i Investigació Operativa

2009

2 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística

Bibliografia

Professors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Capacitats a adquirir:

Responsable: BOFILL SOLIGUER, PABLO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

701 - AC - Departament d'Arquitectura de Computadors

2009

2 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística

Bibliografia

Professors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Objectiu general:
Aportar competències tècniques i transversals a l'alumnat per afavorir la incorporació al mercat de treball i el posterior 
desenvolupament de la seva carrera professional.

Objectius específics:

Optimitzar l'ús de les eines de recerca d'informació sobre el mercat laboral i sobre els perfils professionals relacionats amb
la pròpia titulació.

Estructurar i planificar el procés de recerca de feina.

Desenvolupar les competències necessàries per cercar feina i per aplicar posteriorment en el lloc de treball: comunicació, 
treball en equip, capacitat d'abstracció, iniciativa i creativitat.

Altres: Àngels Serrat, Anna Rosell, Juli Boned

Responsable: MITJANA RIERA, MARGARIDA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística
725 - MA I - Departament de Matemàtica Aplicada I

2009

2 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística

Professors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

És una assignatura de caire pràctic, on es combina l'exposició teòrica amb la pràctica.  L'alumnat practica en situacions 
simulades d'avaluació de potencials, per optimitzar els seus recursos en cadascuna de les sessions presencials.

Donat que un dels objectius és que l'alumnat reflexioni i es prepari de cara a la seva inserció laboral, al llarg de 
l'assignatura es realitzen dos treballs que hauran de realitzar de manera individual i grupal. 

Amb l'individual es pretén que l'alumne surti amb les seves eines de presentació preparades(carta de presentació i cv) per
poder utilitzar-les  al món real. En el treball grupal han de cercar informació i crear continguts relacionats amb el món 
laboral, que posteriorment es penjaran en una web de lliure accés per a tothom.

La plataforma Atenea és l'eina que s'utilitza per comunicar-se, presentar els treballs individuals i els apunts de les diverses
sessions.

Metodologies docents
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Per superar aquesta assignatura és obligatòria:
- l'assistència a totes les classes presencials, 
- treball individual: presentació del currículum vitae i carta de presentació personalitzats
- treball grupal: realització del treball en grup on el producte final s'ha de penjar en una web de l'ALE (actualment un 
wiki)

Sistema de qualificació

Continguts

Requisits
És recomanable que l'assignatura es cursi quan l'alumne estigui cap al final de la carrera.

 Mercat de treball actual

 Sortides professionals de la pròpia titulació

 El procés de recerca de feina. Eines i estratègies.

Vies d'accés al mercat de treball: quines són i com utilitzar-les

 Documents de presentació: El currículum vitae, el europass, les cartes de 
presentació

 Eines d'avaluació de potencials: L'entrevista de treball.

Eines d'avaluació de potencials :Proves psicotècniques i dinàmiques grupals

Normativa laboral aplicable.
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Associació d'Amics de la UPC. Navegar en el mercat de treball: claus per als titulats i titulades de la UPC.  
Barcelona: Associació d'Amics de la UPC, 2005. 
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2000. 

Macdonald, John; Tanner, Steve. Aprenda a comunicarse con éxito en el trabajo en una semana.   Gestión 2000, 
2002. 
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