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1.  Introducció 

Amb la seva cita anual, el Fòrum d’Ocupació de la Facultat d’Economia i Empresa compleix la seva 

quinzena edició, tot i que compta amb una llarga tradició de més de vint anys heretada de les 

antigues Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials. 

Amb la fusió d’aquests dos Centres a principis de 2008, la nova Facultat d’Economia i Empresa 

celebra el seu primer Fòrum sota el nom Fòrum: punt de trobada amb el teu futur, i adoptant el títol 

de Fòrum d’Ocupació a partir de l’edició de 2010. 

L’objectiu principal de Fòrum és cedir un espai de trobada entre alumnes de la Facultat i les entitats 

emprenedores actuals, amb l’objectiu de promoure el coneixement entre uns i altres, i a la vegada, 

impulsar la detecció de talent al Campus. Els estudiants en aquesta trobada coneixen de primera 

mà l’activitat que desenvolupen les entitats assistents, les sortides professionals en les qual poden 

optar i el perfil que les empreses i que els estudiants haurien d’assolir per poder ser un candidat 

ideal. A més a més, el tracte entre entitats i alumnes és molt proper, ja que de part de les entitats 

acostumen a venir gent emprenedora i jove que fa poc temps havia estat en una situació similar en 

la que estan els estudiants en aquell precís moment.  

Durant el Fòrum d’Ocupació els estudiants també tenen a la seva disposició l’oficina de Carreres 

Professionals per poder informar als alumnes sobre els seus serveis com serien: el Programa EUS, la 

Borsa de treball, les Pràctiques externes i l’espai del Coworking. També van venir les entitats de la 

Universitat de Barcelona com el SAE, el PAT, BIE, Alumni UB i Màsters oficials per informar als 

alumnes i ajudar-los en el que puguin. 

L’edició del Fòrum d’Ocupació del 2018 va tenir una bona benvinguda per part de les empreses i 

institucions que hi van participar, si parlem de xifres el número total va ser de 28 empreses, amb un 

total de més de 75 representants.  
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2. La programació del Fòrum 

El període abans de què el dia del Fòrum d’Ocupació arribi, l’oficina de Carreres Professionals 

programa una sèrie d’activitats amb un mes d’antelació amb temes referents al Fòrum, 

concretament, aquestes activitats són anomenades pre-fòrum. L’objectiu d’aquestes activitats és 

preparar als alumnes per al gran esdeveniment, els informem sobre què poden preguntar, quin 

research haurien de fer abans d’assistir al Fòrum, els assessorem perquè preparin un petit speach 

per presentar-se a les empreses. A més a més, es duen a terme Assessoraments de Currículum per 

fer una millora en el seu CV alhora de presentar-lo a les empreses. 

L’oficina pel Fòrum d’Ocupació del 2018 va dur a terme les següents activitats: 

 Taller de  Màrqueting personal (pre-fòrum) 20/02/2018 Assistència: 18 

 Taller Networking (pre-fòrum) 27/02/2018 Assistència: 8 

 Prepara’t pel Fòrum – Danone 06/03/2018 Assistència: 27 

 Clínica de CV’s 07/03/218 Assistència: 22 

Durant la setmana anterior del Fòrum, l’oficina de Carreres Professionals va crear un horari del dia 

13 de març del 2018, és a dir, el dia en que es va dur a terme l’esdeveniment entre alumnes i 

empreses. L’horari va ser el següent: 
 
8.00h 
 
 

9.30h 
 
 
 

10.00h 
 

10.15h 
 

11.30h – 12.30h 
 

14.00h 
 

15.30h 
 

16.00h – 17.00h 
 
17.30h 

 
Arribada de les entitats participants a la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona – Edifici Av. Diagonal 690 
 

Recepció del Dr. Ramón Alemany, Degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la 
UB, a la Sala de Juntes (al costat de Deganat), i Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona  
Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística 
 

Obertura dels estands del Fòrum d’Ocupació 2018 
 

Esmorzar. Es servirà als estands del Fòrum 
 

1a ronda d’Speed Networking 
 

Dinar al Hall de Torre 2 de l’edifici Diagonal 690 de la Facultat 
 

Sessió de tarda als estands del Fòrum d’Ocupació 2018 
 

2a ronda d’Speed Networking 
 
Cloenda del Fòrum d’Ocupació 2018 
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Durant el Fòrum d’Ocupació hi va haver dues rondes de Speednetworking, una al matí – 11:30 i, 

una altra a la tarda – 16:00h. Va consistir en una sèrie d’entrevistes ràpides de 5 minuts amb 

candidats prèviament escollits amb una duració d’aproximadament una hora. També hi va haver 

dos torns d’entrevistes amb candidats citats que les empreses havien escollit anteriorment, els 

torns van ser un al matí – 10:00h i, un altre a la tarda – 13:00h. 

 

 

 

 

 

Informació, Vanesa Garcia 
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3. Empreses i entitats assistents 

Per a les empreses durant el Fòrum d’Ocupació s’habilita un espai amb estands individuals en l’edifici 

696 de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 

Aquest any, 2018, el Fòrum ha comptat amb la participació de 28 empreses, amb un total de més de 

75 representants, les empreses que van assistir van ser les següents: 

1. Ferrero Ibérica S.A. 
2. Vidacaixa 
3. Unilever 
4. ZURICH INSURANCE, PLC 
5. Danone Company 
6. Accenture 
7. Grup 20 (Auditoria) 
8. Nielsen Company 
9. PwC 
10. BDO Auditores SLP 
11. J&A GARRIGUES, S.L.P. 
12. Mazars Auditores SPL 
13. SCA (Essity) 
14. EY 
15. Deloitte 
16. GRANT THORNTON SLP 
17. Pepe Jeans 
18. Caixabank 
19. Allianz, compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
20. Pepsico 
21. Everis 
22. KPMG 
23. Celsa Group 
24. Winche Redes Comerciales 
25. LEROY MERLIN ESPAÑA SLU 
26. Banco Sabadell 
27. CBRE 
28. ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa. 

 

Cal anomenar que també van venir entitats de la Universitat de Barcelona: 

1. SAE 
2. PAT 
3. BIE (Càtedra d’emprenedoria) 
4. Alumni UB 
5. Màster oficials 
6. Carreres Professionals 
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4. Comunicació 

Uns mesos abans de què comenci tota la preparació del Fòrum d’Ocupació l’oficina de Carreres 

Professionals crea un plànol del passadís de l’edifici 696 perquè les entitats i empreses que es vulguin 

apuntar al Fòrum puguin escollir visualment en quin lloc els hi agradaria estar més, considerant la 

posició i el que els envolta. Cada entitat va seleccionar el seu lloc ideal i el mapa va ser el següent: 

 

  Plànol Stands, passadís central de l’edifici 690 de la Facultat d’Economia i Empresa. 

Cartell promocional, Maria González. 

 

 

 

 

 

 

 

Pancarta, Maria González. 
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5. Valoracions del Fòrum d’Ocupació 

Cal mencionar, que a l’inici, de part de l’equip de Carreres Professionals es van donar a les empreses 

una enquesta per saber la valoració del Fòrum des d’un punt personal i col·lectiu, qüestionant 

diferents preguntes. El resultats de la valoració van ser: 

 

8,63

7,70

8,19

8,46

7,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

El nombre de vistes a l'estand per part d'alumnes i
exalumnes ha estat el previst

El perfil dels candidats ha estat el previst

Interès demostrat per part dels visitants a l'estand

Els visitants sabien que es celebrava el Fòrum

Els visitants coneixien l'empresa o institució

Valoració de Candidatures

7,89

8,96

8,59

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

En quin grau heu vist cobertes les vostres
expectatives

En quin grau estaríeu disposats a tronar a participar
en properes ediciones del Fòrum d'Ocupació

Valoració general de l'edició 2016 del Fòrum
d'ocupació

Valoració general del Fòrum d'Ocupació 2018


