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XARXES SOCIALS I OPORTUNITATS
PROFESSIONALS
2n SEMETRE 2021-2022

CURS SUSCEPTIBLE DE
RECONEIXEMENT ACADÈMIC
DESCRIPCIÓ I OBJECTIU
Amb aquest curs busquem mostrar als alumnes com les xarxes socials els hi mostren les
competències i aptituds que les empreses demanen dins el món laboral avui en dia. Es tracta
d'un curs pràctic en el qual practicarem directament a les xarxes, ajudant als alumnes a
adequar el seu perfil personal amb els requeriments de les empreses.
DESTINATARIS
Estudiants de la Universitat de Barcelona.
RECONEIXEMENT ACADÈMIC
Destinataris
Estudiants de grau

Crèdits Acadèmics
1 crèdit optatiu ECTS

OBJECTIUS D’APRENENTATGE
•
•
•
•

Aprendre a trobar les millors ofertes laborals per cada persona
Detectar les paraules claus que hi ha publicades a les ofertes laborals
Saber a quin lloc del perfil personal s’han d’incloure les paraules claus que fan
servir els reclutadors quan busquen personal per contractar
Crear una marca personal que ajudi l’alumne a ser detectat pel reclutador 2.0

DOCÈNCIA
CODI

DOCÈNCIA

07-22122 Del 14 al 18 de març 2022

HORARI

UBICACIÓ

16:00-18:30h

CAMPUS VIRTUAL UB

www.ub.edu/sae/orientacio
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PROGRAMA
•

Importància de les xarxes socials en el món laboral actual

•

Xarxes socials imprescindibles per a crear oportunitats laborals

•

I què fem amb les ETT’s o Headhunters?

•

Com són els perfils dels reclutadors de l’era 2.0?

•

Marca Personal: la seva importància en la selecció de personal

•

El valor i la necessitat de la teva xarxa de contactes

•

Coneix els senyals i les aptituds concretes que busquen les empreses

•

Conclusions

METODOLOGIA
El curs s’imparteix en format virtual.
Treballarem directament als perfils personals que els alumnes tenen a les xarxes socials,
fonamentalment a LinkedIn; per tant, és recomanable portar un portàtil propi. Tindrem un
suport teòric que servirà als alumnes a recordar els punts claus que han de tenir, per tal que
els puguin recordar i aplicar fora d'aquesta formació.
Practicarem models de resposta a les ofertes laborals que es publiquen a les xarxes socials i
com crear una marca personal potent que atregui el reclutador abans que publiqui la proposta
laboral.
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
Sra Sònia Duro Lima
Llicenciada en Psicologia per la Universidad Complutense de Madrid. Consultora i formadora
de Màrqueting Digital, especialitzada en Social Selling i Màrqueting de Continguts. Social
Media Strategist per a empreses. Docent en màsters i postgraus de màrqueting digital i amb
perfecte coneixement del sector de la logística i el transport. Més de 20 anys en vendes.
Mentora per a emprenedors digitals i persones en recerca activa d'oportunitats laborals.
Freelance.
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PREU
GRATUÏT
Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder assistir hauràs de comunicarho 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 2022-2023.
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 de crèdit 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.

www.ub.edu/sae/orientacio

