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Preguntes freqüents: 
 
Quan se celebra la Fira Virtual de la Facultat d’Economia i Empresa? 
Dimecres 21 d’abril de 2021, durant tot el dia (des de les 9:00h fins 20:00h) 
El nom de la fira és Ciències Social i Humanes. 
 
Com serà la Fira Virtual? 
La Fira serà a través d’una plataforma especialitzada on tindreu un estand al que accediran els 
alumnes, que podran comunicar-se amb vosaltres de diferents maneres. La Fira es dividirà per 
facultats, és a dir, hi haurà pavellons (tants com facultats organitzadores) i podreu participar en 
els que vulgueu, es a dir, el vostre estand serà visible en vàries de les facultats o pavellons si així 
us interessa. Podreu penjar i editar ofertes sobre la marxa, atendre els alumnes per xat, fer 
entrevistes online en un espai privat o emplaçar els alumnes per a entrevistes presencials en un 
altre moment. 

 
Data d’accés al registre:  

• Inscripció empreses: a partir de l’1 de març  
https://firaocupacio.ub.edu/ciencias-sociales 
 

• Inscripció estudiants: a partir del 5 d’abril  (properament, pujaran el CV i entrevista 
gravada) 

 
Quan podran les empreses començar a editar l’estand?   
L’accés a la plataforma serà 15 dies abans de la fira, és a dir, a partir del 7 d’abril.  
 
Com a empresa, què puc pujar a la plataforma?   

- Text de presentació de l’empresa 
- Una imatge de portada per decorar el teu estand /perfil d’empresa 
- Un logotip per el teu estand 
- Vídeos de presentació de l’empresa 
- Enllaç web 
- Ofertes de pràctiques i laborals 
- Impartir una videoconferència de presentació o sobre alguna temàtica o contingut 

d’interès pels alumnes i titulats 
- Contacte directe virtual amb l’estudiant des de l’estand de l’empresa 
- Programar una o vàries activitat de presentació de la empresa o temàtica proposada, 

indicant la plataforma escollida (Teams, Zoom, o altres que disposeu) 
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Que podré fer a la Fira Virtual? 

- Crear ofertes de feina i gestionar processos de selecció 
- Gestionar candidats interessats o convidar a usuaris de la Fira a participar en els teus 

processos. 
- Veure estadístiques d’accés als teus estands i ofertes 
- Participar en conferències i tallers 
- Interactuar amb els alumnes i candidats mitjançant xat en viu o entrevistes “one to 

one” 
 
Quants usuaris pot tenir l’empresa?  
No hi ha límit, excepte per gestionar el xat que en aquest cas haurà de ser un únic usuari. 
 
Com es gestionarà? 
Taalentfy oferirà formació, atenció i suport a les empreses sobre els continguts que s’hauran 
d’incloure a la plataforma. 

 
L’empresa ha de fer alguna presentació?  
La plataforma preveu un text de presentació de l’empresa i també pot crear un agenda 
d’activitat pels estudiants. Recomanen entre 15’ a 30’. 
 
Es podrà seleccionar el grau d’estudis?  
Es podrà filtrar per tipus de grau d’estudis  
 
Es podrà seleccionar pel curs que estigui realitzant l’alumne?  
Es podrà filtrar per curs. 
 
Que inclou la inscripció bàsica? 
Estand de dimensions estàndards, interacció amb estudiants a través de xat públic o privat o 
videotrucada, publicació d’ofertes de pràctiques i laborals, pujar enllaços, vídeos, documents 
informatius. Preu: 150€ 
 
Que inclou la inscripció com a col·laborador? 
Allò inclòs a la inscripció bàsica més... estand de dimensions mitjanes, posicionament destacat 
en el llistat alfabètic d’empreses participants, inserció del vostre logotip de mida petita 
destacant-vos com a empresa col·laboradora en els mitjans seleccionats (plataforma de la fira, 
pàgina web UB informativa de la fira). Preu: 250€ 
 
Que inclou la inscripció com a patrocinador? 
Tot allò inclòs a la inscripció com a col·laborador més... estand de grans dimensions amb posició 
destacada i més visibilitat dintre de la Fira, inserció del vostre logotip de mida gran destacant-
vos com a empresa patrocinadora en els mitjans seleccionats (plataforma de la fira, pàgina web 
UB informativa de la fira), possibilitat d’inserir un anunci a la publicació en PDF de la fira. A més, 
l’oportunitat de fer una reunió online (cafè col·loqui o taula rodona) amb 10 alumnes escollits 
per vosaltres d’entre els que s’han inscrit al vostre esdeveniment (és una inscripció específica 
per a cada cafè col·loqui de cada patrocinador). Preu: 500€ 
 

mailto:practiques.fee@ub.edu


 
 

Carreres Professionals 
Pràctiques Externes  
Av. Diagonal 696 
08034 Barcelona 
practiques.fee@ub.edu  

 
 
 
Quants alumnes participaran? 
La capacitat d’empreses és limitada, però no hi ha límit per als estudiants i, tenint en compte 
que participem 6 facultats, es preveu una gran afluència. 
 
 
Cóm es veurà el meu estand? 

 
 
 
 
 
Visita virtual: https://youtu.be/COArwRccSKk 

Correu electrònic de contacte: borsa.fee@ub.edu 
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