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JORNADES FME-MÓN LABORAL 2012- 3a edició 
 

Prepara’t per l’entrada al món laboral 
Dimecres 2 de maig de 2012 de 15-17 h a la sala de juntes de l’FME 
Sessió d’orientació laboral a càrrec de Juli Boned, tècnic d’Ocupació laboral d’Alumni UPC, 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. 
 

Titulats FME-Xerrades Temàtiques 
En aquestes xerrades temàtiques, 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. 
Totes les sessions tindran lloc a la sala de juntes de l’FME 
 
Què fa un titulat FME en una consultoria? 
Fàtima Pellicer, de l'empresa Oliver Wyman 
Ainhoa i Ainara Arrizabalaga, de l'empresa Everis 
Pere Garriga, de l’empresa Everis 
2 de maig de 12.30 a 14 h 
 
Com fa servir un titulat FME els coneixements de programació, investigació operativa, mètodes 
numèrics, optimització, etc.? 
Jordi Mola, de l'empresa Microsoft 
Dani Pérez, de l'empresa Amadeus 
Alba Pros, de l'empresa Institut de Geomàtica 
Glòria Casanellas, de l'empresa Indo 
16 de maig de 12.30 a 14 h 
 
Doctorat, màsters i recerca: continuar la via acadèmica o docent 
Jordi Quer, coordinador de Doctorat de l’FME;  Lupe Gómez, directora del MEIO;  Jaume Franch, director 
del MAMME; Joaquim Bruna, director del CRM i representant del Màster de Secundària. 
16 de maig de 15 a 17 h 
 

Jornada FME-empresa 
Dimecres 9 de maig de 12.30 h a 14 h a la sala d’actes de l’FME / Aula S02 
 
De 12.30 a 14 h es faran presentacions breus per part de diverses empreses amb l’objectiu de donar-se a 
conèixer i de comentar les possibles ofertes professionals per als titulats de l’FME. 
A partir de les 14 h, els conferenciants disposaran d’un espai a l’aula S02 per atendre consultes i ampliar 
informació als interessats i recollir currículums. 
 

Empreses confirmades  
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