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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 novena 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 2017 ha tingut una bona acollida per part d’empreses 

i institucions, amb la participació d’un total de 28 entitats, tres entitats més que l’edició 

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

socials, pàgina web i material publicitari.   

Com és habitual, l’oficina Carreres Professionals ha disposat d’un espai per presentar els 

diversos serveis (Programa EUS, Borsa de treball, Pràctiques externes i Coworking) que 

ofereixen als alumnes i ex-alumnes de la Facultat.  

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

de la UB (SAE-UB) fent assessorament de currículum per part de  tres tècniques. 

També, i per cinc anys 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. 



 

P á g i n a  3 | 18 

 

A més, per tercer cop, també hem tingut participació al Fòrum representants de Màsters 

Oficials,   la Càtedra d’Emprenedoria i del Barcelona Institut d’Emprenedoria de la UB 

(BIE-UB). 

2. PROGRAMA DE L’ACTE  

Des de Carreres Professionals vam organitzar els següents activitat:  

Nom de l’activitat  Dia  Número 
d’assistents  

Taller de Màrqueting Personal amb Unilever 21/02/2017 66 

Prepara't pel Fòrum amb Danone! 23/02/2017 46 

Assessorament de Currículums  16/02/2017 17 

Assessorament de Currículums 28/02/2017 30 
  

L’objectiu d’activitats pre-fòrum era preparar els alumnes per anar al fòrum. Què han 

de preguntar, què no, quin research han de fer abans d'assistir? i també se'ls vam 

assessorar per preparar un petit speach per presentar-se a les empreses i tenir un bon 

CV. 

Programa del 7 de març de 2017 

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

Empresa de la Universitat de Barcelona. 

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

i Empresa de la UB, a la Sala de Juntes.  

10:00 Obertura dels estands del Fòrum d’Ocupació 2017. (*) 

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

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

15:30 Sessió de tarda als estands del Fòrum d’Ocupació 2017. 

17:30 Cloenda del Fòrum d’Ocupació 2016. 

 

(*) Activitat paral·lela: entrevistes realitzades per Everis, Deloitte i Unilever. 
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3. EMPRESES I INSTITUCIONS ASSISTENTS 

Un total de 28 estands distribuïts pel passadís central de la Facultat van acollir les 28 

empreses i institucions. 

Es va habilitar un espai amb taules individuals, davant de la cafeteria, on les tècniques 

del SAE-UB van poder atendre la revisió personal de CV durant tot el matí. 

El personal del BIE, el PAT, els Màsters Oficials i Carreres Professionals estava situat a 

mostradors en l’espai davant de la cafeteria.  

Ubicació de les entitats al passadís central de la Facultat 

Empresa Nº Estand 
Decatlhon 1 
Banc Sabadell 2 
Zurich 3 
Pepsi CO 4 
Grupo Danone 5 
Pepe Jeans 6 
Vidacaixa 7 
A. C Nielsen company 8 
PWC 9 
SCA 10 
Grup 20 11 
Leroy Merlin España SLU 12 
KPMG 13 
Unilever 14 
Lidl Supermercados SAU. 15 
Garrigues 16 
BDO 17 
Grant Thornton 18 
Mazars Auditores 19 
Deloitte 20 
Accentune 21 
Allianz Seguros 22 
Decahtlon 23 
EY 24 
Everis 25 
Cambra de Barcelona 26 
Celsa Group 27 
CaixaBank 28 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Tal i com estava planificat, 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 Degana de la Facultat 

d’Economia i Empreses, la Dra. Elisenda Paluzie, a la Sala de Juntes, on van agrair la 

participació dels assistents. També es va destacar l’interès de la Facultat per apropar els 

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, SpeedNetworking i  tallers organitzats des de Carreres 

Professionals que són impartits per experts de les entitats, per col·laboradors externs o 

pels propis tècnics de Carreres. 

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, a base de cafè 

i infusions, mini-croissants, mini-entrepà i ampolla d’aigua. 

Previ al fòrum, alguns empreses com: SCA, Deloitte, Pepe Jeans, Everis, Unilever i EY van 

publicar ofertes a la nostra plataforma, dirigides als alumnes que estiguessin interessats 

en fer pràctiques. 

A més, les empreses tenien la opció de realitzar entrevistes durant el fòrum. Així doncs, 

Everis, Deloitte i Unilever van entrevistar a diversos candidats en dues aules reservades 

per dur-les a terme. 
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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: 

 

Bufet lliure  

Per Picar  

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

 Cullereta d’esqueixada de bacallà 

 Pa de coca amb escalivada natural i anxoves del Cantàbric 

 Mini pa de pita, farcit de filet i bolets 

 Croquetes “casolanes” de carn d’olla 

Bufet d'amanides 

 Amanida de rul·lo de formatge de cabra amb cirerols i reducció de Mòdena 

 Mesclum d’amanides amb ventresca de tonyina i tomàquet de “Montserrat” 

Bufet de segons calents  

 Melós de vedella amb vi del Priorat 

 Bacallà amb allioli de codony gratinat 

Postres  

 Broqueta de fruites naturals 

 Brownie de xocolata amb nous 

Begudes 

 Aigües minerals 

 Refrescos variats o cervesa 

Cafès 

 Cafès i infusions 

 

 

L’horari d’atenció als estands en la sessió de tarda estava prevista de 15.30h a 17:30h. 
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5. VALORACIÓ DE L’ACTE 

A primera hora del matí es va repartir entre les entitats participants una carpeta 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 totes les entitats que van assistir al Fòrum d’Ocupació 2017, suposant una 

participació del 100%. 

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 

 



 

P á g i n a  8 | 18 

 

 

 

 

Valoració de candidatures 
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Valoració general del Fòrum d’Ocupació 2017 

Suggeriments i Observacions 

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

participants que seran tinguts en compte en la propera edició del Fòrum d’ocupació: 

- La promoción del Foro por parte de la universidad podría mejorar. 

- Puede ser buena idea tener el career forum en otro edificio donde, no se llene el hall 

tanto como pasó de 11-12h. No se podía gestionar bien las visitas de estudiantes por 

el nivel de ruido. De esta manera, también se pueden informar mejor los estudiantes 

que realmente muestran un interés de 3º o 4º. 

- El foro debería realizarse unos meses antes, adecuándose en nuestro caso al marco 

temporal de nuestros procesos de selección que comienzan en septiembre. Muy bien 

siempre la organización y el grupo EUS. 

- Molt ben atesos per tot l'equip. Repetirem segur! 
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6. INCIDÈNCIES I CONCLUSIONS  

Es van complir els objectius proposats pel fòrum d’ocupació:  

- 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 interessants 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 28 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 

2017. 

En aquesta edició hem comptat amb la participació de 4 noves organitzacions: Cambra 

de Comerç, CELSA Group, Reckit Benckiser i CaixaBank. 
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7. PUBLICITAT I DIFUSIÓ  DEL FÒRUM D’OCUPACIÓ 2017 

7.1 A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB DE CARRERES PROFESSIONALS  

 

 

7.2 CARTELL PUBLICITARI DEL FÒRUM 
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7.3  TARJETA PUBLICITARI DEL FÒRUM 

 

7.4  PANCARTA 

 

 

nda 
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7.5 AGENDA DE LA UB 

Enllaç: http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/agenda/2017/03/07_1.html 

 
Inici  >  Agenda > Fòrum d’Ocupació 2017 a la Facultat d’Economia i Empresa  

Fòrum d’Ocupació 2017 a la Facultat d’Economia i 

Empresa 
 

 

 

Jornada en què vol posar en contacte els estudiants amb representants del món professional. 
Hi participaran una trentena d'entitats, que atendran les preguntes dels futurs titulats i en 
rebran els currículums. 

Més informació 

Data : 07.03.2017, 10.00 h  

Organitza : Facultat d'Economia i Empresa  

Lloc : Facultat d'Economia i Empresa, edifici 690, passadís central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/agenda/2017/03/07_1.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/menu_eines/agenda/index.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=14352
http://www.ub.edu/web/ub/galeries/imatges/agenda/economia_empresa2.jpg
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7.6 NOTICIES DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 

Enllaç: http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=14637  

 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=14637
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7.7 XARXES SOCIALS DE CARRERES 

7.7.1 TUITS  

Tant com l’Oficina de Carreres Professionals com les empreses van ser molt actius a les 

xarxes socials per poder facilitar tota la informació als alumnes. 

 https://twitter.com/i/moments/839890445668925441  

8. ALGUNES IMATGES DEL FÒRUM D’OCUPACIÓ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/moments/839890445668925441
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