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DESCRIPCIÓ I OBJECTIU  
 
Hi ha persones que esperen que es puguin superar les dificultats o els problemes que 
sorgeixen quotidianament, o que reaccionen davant d’aquestes situacions. Però d’altres ni 
esperen ni reacciones, sinó que fan que les coses siguin possibles. Definim la proactivitat com 
“fer que les coses passin”, i la iniciativa com “fer les coses abans que et vegis forçat pels 
esdeveniments”. Aquestes dues competències bessones són molt valorades actualment. Què 
caracteritza una persona proactiva? Fins a quin punt ho ets? Com pots desenvolupar aquesta 
competència?. 
 
RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 

Destinataris Crèdits Acadèmics 
Estudiants de grau  1 crèdit optatiu ECTS 

 
DESTINATARIS 

Estudiants de la Universitat de Barcelona. 
 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 
 Identificar, avaluar i tenir pautes per desenvolupar la competència de proactivitat – 

iniciativa. 
 
 
 
 
 
 

PROACTIVITAT-INICIATIVA: la 
competència de passar a l’acció 

CURSOS DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES  
1R SEMESTRE 2020-2021 

 
CURSOS SUSCEPTIBLES DE  

RECONEIXEMENT ACADÈMIC  
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DOCÈNCIA 

 

Codi Dia de docència Horari Ubicació 

08-12021 Del 30 de novembre al 
4 de desembre 9:00-11:00h CAMPUS VIRTUAL UB 

 
 
PROGRAMA 
 
 Què és la proactivitat? 
 Com podem reconèixer una persona proactiva o amb iniciativa? 
 Per què  les empreses valoren aquesta competència? 
 Sóc una persona proactiva? 
 Pautes per desenvolupar la proactivitat i la iniciativa 

 
METODOLOGIA 

Les sessions són molt pràctiques. S’adrecen a futurs professionals que hauran de posar en joc 
les seves competències, tant en el moment de buscar feina com en el de mantenir-la i 
desenvolupar-la. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Assistir al 100% de les sessions de docència presencial. 
 Participar activament en totes les activitats proposades al llarg del taller. 
 Dur a terme un treball relacionat amb el contingut del taller (a l’iniciar la sessió 

s’explicaran les característiques) 
 
PROFESSORAT 
 

Sra. Mercè Gómez Ubiergo 
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB. Postgrau d’Experta en Inserció 
Laboral (URL). Directora de NAU, Desenvolupament Professional, SL, consultoria especialitzada 
en el desenvolupament de competències transversals per al treball. Directora del postgrau 
d’Expert/a en Inserció Laboral. Directora del Projecte InserQual, de millora de la qualitat en els 
processos d’inserció laboral de la Fundació Pere Tarrés. Sòcia fundadora i expresidenta de 
l’APILC (Associació de Professionals de la Inserció Laboral de Catalunya). 
 

PREU 

GRATUÏT 

Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder assistir hauràs de comunicar-
ho amb una antelació mínima de 7 dies abans de començar el curs al correu electrònic 
sae.orientacio@ub.edu. 
Si no assisteixes a l’activitat i no has comunicat la baixa (excepte en casos excepcionals i 
degudament justificats) no podràs realitzar cap altre activitat gratuïta que ofereixi el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant durant el segon semestre del curs 2020-2021. 
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AVALUACIÓ 
 
 
Els alumnes que obtinguin la valoració d’Apte en el curs, obtindran un certificat 
d’aprofitament emès pel Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB, amb el qual podran sol·licitar 
el reconeixement acadèmic en el centre en què cursen els seus estudis. Aquests certificats 
s’envien per correu a l’adreça postal indicada en el moment de la inscripció. 
 
REVISIÓ DE QUALIFICACIONS 

Un cop publicat el llistat de qualificacions, l’alumne podrà presentar les al·legacions que estimi 
oportunes. Es publicarà una data de revisió de qualificació. Passat aquest termini no 
s’admetran revisions de qualificacions. 
 
 


