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DESCRIPCIÓ I OBJECTIU  
 
Som molt més que la nostra formació i/o experiència. Quan estem en recerca de feina és molt 
important identificar també quines competències clau tenim més desenvolupades i aporten 
valor afegit a la nostra candidatura.  
D’altra banda, en el procés de recerca de feina, les competències clau també són unes grans 
aliades per organitzar-nos, crear contactes i transmetre de manera clara tot el que podem 
oferir.  
 
DESTINATARIS 
 
Estudiants i nous titulats de la Universitat de Barcelona 
 
RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 

Destinataris Crèdits Acadèmics 
Estudiants de grau  1 crèdit optatiu ECTS 

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
 

- Conèixer les competències clau més sol·licitades en el mercat laboral. 
- Potenciar l’autoconfiança connectant amb els propis recursos i autoliderant el propi 

procés de millora competencial. 
- Conèixer i entendre què és la comunicació, empatia, comunicació i networking. 
- Dissenyar un pla de treball per entrenar la comunicació. 
- Facilitar alguns recursos que ens ajudin a ser persones més empàtiques. 
- Entrenar com connectar a nivell emocional amb l’altra persona 
- Què sabem del networking? 

 
CURSOS DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

2n SEMESTRE 2020-2021 
 

CURSOS SUSCEPTIBLES DE  
RECONEIXEMENT ACADÈMIC  

 
 

ITINERARI DE DESENVOLUPAMENT 
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DOCÈNCIA 

CODI DIES DE DOCÈNCIA HORARI UBICACIÓ 
 
19-22021 

 
Del 8 al 12 de març de 2021 

 
12:00-14:00 h 

 
CAMPUS VIRTUAL UB 

 
PROGRAMA 
 

• Les competències en el procés de recerca de feina 
• Comunicació 
• Empatia 
• Networking 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

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

s’explicaran les característiques) 
 
PROFESSORAT 

 
Formadors Porta22. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona 

 

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 primer semestre del curs 2021-2022. 

 
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. 
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