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1. INTRODUCCIÓ 

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

compleix la seva vuitena 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 del Fòrum ha estat sempre crear un marc on empreses i institucions, per un 

costat, i estudiants i titulats de la Facultat, per l’altre, poguessin tenir un contacte directe 

en tant en quant els alumnes coneguin de primera mà l’activitat que desenvolupen les 

organitzacions assistents, les sortides professionals a les que poden optar i el perfil que 

han d’anar assolint, i les empreses i institucions puguin recollir currículums d’estudiants 

i titulats  interessats en formar part de la seva firma.  

L’edició del Fòrum d’Ocupació de 2016 ha tingut una bona acollida per part d’empreses 

i institucions, amb la participació d’un total de 25 entitats, quatre entitats més que 

l’edició anterior, degut que s’ha fet molta més difusió de les esdeveniments a través de 

les xarxes socials i pàgina web.  

Com és habitual, les oficines de Borsa de Treball, Pràctiques Externes i Programa EUS 

han ocupat un estand per presentar els diversos serveis que ofereixen als alumnes i 

exalumnes de la Facultat.  

Aquest any s’ha comptat novament amb la presència del Servei d’Atenció a l’Estudiant 

de la UB (SAE-UB) de forma que tres tècniques han atès durant tota la jornada les 

qüestions de més de setanta alumnes sobre orientació de com elaborar o millorar el seu 

currículum. 

També,  i per quart any consecutiu,  hi van assistir representants del PAT de la Facultat 

d’Economia i Empresa per assessorar als alumnes sobre l’organització dels seus estudis 

i sobre les seves possibles sortides professionals. 



                                                    Facultat d’Economia i Empresa        Carreres Professionals  

 
3 

A més, per segon cop, també han participat al Fòrum representants del departament de 

Màsters Oficials, d’ Alumni, Càtedra d’Empreneduria i membres del Servei d’Ocupació. 

2. PROGRAMA DE L’ACTE  

 

Programa del dia 

8:00 -9:00 Arribada de les entitats participants a la Facultat d’Economia i Empresa de 

la Universitat de Barcelona (Av. Diagonal 690). 

9:30 Recepció de la Dra. Elisenda Paluzie, Degana de la Facultat d’Economia i 

Empresa de la UB, a la Sala de Juntes (al costat de Deganat).  

10:00 Obertura dels estands del Fòrum d’Ocupació 2016. 

10:30-11:00 Esmorzar. Es servirà als estands del Fòrum. 

14:00 Dinar al Hall de Torre 2 de l’edifici Diagonal 690 de la Facultat 

16:00 Sessió de tarda als estands del Fòrum d’Ocupació 2016. 

18:00 Cloenda del Fòrum d’Ocupació 2016. 

 

Activitats paral·leles: Speed Interviewing d’Unilever 

3. EMPRESES I INSTITUCIONS ASSISTENTS 

Un total de 25 estands distribuïts pel passadís central de la Facultat van acollir les 25 

empreses i institucions. 

Les tècniques del SAE-UB, el BIE, el PAT i els membres del SOC  van ocupar un espai 

habilitat amb taules, davant de la cafeteria, per poder atendre de forma individual i 

personalitzada als alumnes. 

En diferencia de altres anys l’oficina Carreres Professionals ocupava dos mostradors en 

l’espai situat davant de la cafeteria.  
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Empresa Nº Estand  
DecatlhonReckitt Benckiser 1 
Bluecap Management Consulting 3 
Danone S.A. 4 
Lidl 5 
Grup 20 6 
VidaCaixa 7 
Accenture 8 
Zurich 9 
SEAT, S.A. 10 
KPMG 11 
Pepe Jeans Group S.L. 12 
EY 13 
Unilever 14 
Deloitte 15 
Allianz 16 
Garrigues 17 
Mazars Auditors 18 
Aki Bricolaje España S.L. 19 
SCA 20 
PwC 21 
Bdo Auditores, S.L.  22 
AC Nielsen Company, S.L 23 
Grant Thornton 24 
Schneider Electric España S.A. 25 
Leroy Merlin España S.L.U 26 
SAE – UB Taula 
PAT Taula 
BIE Taula 
Carreres Professionals  Taula  
SOC  Taula  
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Tal i com es va demanar a les entitats col·laboradores, la majoria dels representats de 

les empreses i institucions van arribar a la Facultat entre les 8.00h i les 9.00h per tal de 

preparar el material de l’estand i poder acudir puntual a la Recepció que va presidir la 

Daganal de la Facultat d’Economia i Empreses, la Dra. Elisenda Pauluzie, a la Sala de 

Juntes, on van agrair la participació dels assistents. Es va destacar l’interès de la Facultat 

per apropar als alumnes al món empresarial a través de diverses activitats que es 

celebren durant tot el curs acadèmic, entre elles el propi Fòrum d’Ocupació, 

presentacions d’empreses i de processos de selecció al llarg de tot el curs i tallers 

organitzats des de Carreres Professionals. 

A les 10.00h s’obren els estands per atendre a tots els alumnes i titulats que es van anar 

apropant al passadís central de la Facultat durant tota la jornada. 

A les 10.30h es va servir un esmorzar als estands, a càrrec de Universitas. 

Menú d’esmorzar:  

- Cafè, infusions 

- Entrepà  

- Ampolla d’aigua 

Al marge del Fòrum es van realitzar activitat paral·lela: Speed Interviewing d’Unilever. 

A les 14.00h es fa un descans per dinar, servit al Hall de Torre 2 de l’edifici diagonal 690 

de la Facultat, a càrrec de Universitas. Enguany el dinar va consistir en un bufet lliure 

detallat a continuació: 
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L’horari d’atenció als estands en la sessió de tarda estava prevista de 16.00h a 18.00h. 

BUFET LLIURE 

Per Picar (posat en Taula)  

 Encenalls de pernil ibèric, pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva 

   Mini crestes "Universitas" 

 

Bufet d'amanides (a triar dos) 

 Amanida de mesclum amb formatge feta i fruits secs 

 Amanida de crudités de verdures amb mojo picón / salsa tàrtara 

 

Bufet de primers calents  

 Risotto de gambes amb pesto i encenalls de parmesà 

 

Bufet de segons calents  

 Tastets de pollastre de corral al curri de Madràs i pistatxos 

 Bacallà a l'ametlla amb crema de porros 

 

Postres  

 Broqueta de fruites naturals i font de xocolata 

 Trufes de xocolata amb panses al rom  

 

Begudes 

 Aigües minerals 

 Refrescs variats o cervesa 

 

Cafès 

 Cafès i infusions 
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5. VALORACIÓ DE L’ACTE  

A primera hora del matí es varen repartir entre les entitats participants uns dossiers amb 

informació diversa i que incloïa, a més, una enquesta de satisfacció sobre diversos 

aspectes del Fòrum,  que seria recollida a última hora de la tarda a aquelles entitats que 

volguessin col·laborar emplenant-la voluntàriament.  

Al final del dia es van recollir totes les enquestes emplenades. Hem obtingut resposta de 

19 de les 25 de les entitats que van assistir al Fòrum d’Ocupació 2016, suposant una 

participació del 76%. 

L’objectiu d’aquesta enquesta és reforçar els punts febles en futures edicions del Fòrum 

i mantenir la qualitat d’allò que les entitats destaquen positivament. 

Les valoracions s’han fet en base a una escala de 0 (molt negatiu) a 10 (molt positiu). Els 

resultats obtinguts són següents:  

Valoració dels serveis 
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Candidatures 

 

Valoració general del Fòrum d’Ocupació 2016 
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Suggeriments i Observacions 

Finalitzem aquest punt amb alguns apunts proposats per les empreses i institucions 

participants. 

Mazars Auditores: Enviar als alumnes un follet informatiu sobre les empreses del Fòrum 

d'ocupació (descripció, sector...). 

AC Nielsen Company, S.L: Es valora l'interès dels comissió organitzativa pels seus 

estudiants. 

Bluecap Management: Preparació dels alumnes de cara al security que no diguin "Hola, 

que em oferiu? No presentar-se ni dir en què estan interessats o “ Hola, Puc deixar el 

meu currículum? "I anar-se'n. 

6. ENQUESTES ALS PARTICIPANTS  

Aquest any hem fet enquestes als participants, gràcies als alumnes col·laboradores que 

van col·laborar voluntàriament amb nosaltres.  La finalitat de la qüestionari era saber el 

perfil dels alumnes participatiu i els seus interessos.  

Els resultats es basen en una mostra formada per uns 200 alumnes.  

Els següents gràfics mostren les respostes dels alumnes:  
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7. INCIDÈNCIES I CONCLUSIONS  

Empreses, institucions, alumnes, titulats i organització han vist coberts els seus propis 

objectius. Les entitats han tingut ocasió de promocionar la seva firma i recollir 

candidatures. Els alumnes i titulats han conegut de primera mà diversos processos de 

selecció i plans de carrera professional, i han pogut deixar el seu currículum a les 

empreses i entitats més atraients per a ells. L’organització ha gaudit d’aquesta sinèrgia 

entre empreses/institucions i alumnes/titulats.  

Així, com a primera conclusió, es pot destacar la satisfacció de tot l’equip organitzador 

pels bons resultats i pel bon desenvolupament de l’acte. 

Una segona conclusió, i potser més important, la satisfacció per la bona valoració que 

han fet les 25 empreses i institucions sobre TOT l’acte, ja que demostra que s’ha complert 

amb èxit un dels objectius pels quals es va organitzar el Fòrum d’Ocupació 2016. 

Com a punt final cal destacar que, tot i que empreses que han estat presents els darrers 

anys no han participat d’aquest Fòrum, hem aconseguit portar quatre noves empreses 

en concret Aki Bricolaje, Bluecap Management Community, Grup 20,  Schneider Electric 

España S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PUBLICITAT DIFUSIÓ FÒRUM D’OCUPACIÓ 2016 
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8.1  A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB DE CARRERES PROFESSIONALS  

Fòrum d’Ocupació 20161 

Com tots i totes sabreu, el dimarts 1 de març la Facultat celebrarà el Fòrum d’Ocupació, 

on 25 empreses disposades a reclutar estaran al llarg del passadís principal de l’edifici 

690. L’esdeveniment començarà a les 10 h i finalitzarà aproximadament a les 18 h. 

Us encoratgem a que porteu el vostre currículum i us informeu sobre les oportunitats de 

pràctiques i laborals que ofereixen. Les empreses estaran disposades a contestar les 

vostres preguntes i informar-vos dels seus processos de selecció. Participeu-hi! 

Tanmateix, el SAE oferirà un servei d’assessorament de currículums de 10 a 14 h. 

Les empreses que assistiran són les següents: 

Decathlon, Bluecap Management, Consulting S.L., Danone S.A., Lidl, Grup 20, VidaCaixa, 

Accenture, Zurich, SEAT, S.A., KPMG, Pepe Jeans Group S.L., EY, Unilever, Deloitte, Allianz, 

Garrigues, Mazars Auditors, Aki Bricolaje España S.L., SCA, PwC, BDO AUDITORES, S.L. , 

AC NIELSEN COMPANY, S.L, GRANT THORNTON, Schneider Electric España S.A. i Leroy 

Merlin España SLU. 

 

 

 

8.2 CARTELL PUBLICITARI DEL FÒRUM 

                                                           
1  Facultat d’Economia i Empreses. Carreres Professionals. Fòrum d’ocupació 2016 [ en línia]. Disponible 
en: < http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/forum-docupacio-alumnes/> [Data de consulta: 
06/04/2016]   

http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/forum-docupacio-alumnes/
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8.3 PANCARTA 
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8.4 XARXES SOCIALS 

8.4.1 PRETUITS  

 

8.4.2 TUITS DURANT EL FÒRUM 

Tant com l’Oficina de Carreres Professionals com les empreses participatives 

estaven tuitejant cada moment per poder informar del Fòrum.  
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8.4.3 POST-TUITS  
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9.  ALGUNES IMATGES DEL FÒRUM D’OCUPACIÓ 2016 
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