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Digital & Soft Skills Ambassador Programme
1er Semestre
Aquest programa sorgeix amb l’objectiu de promoure la inserció laboral, incentivar,
motivar i millorar les competències Soft Skills, així como les habilitats digitals que són
molt demandades per les empreses i organitzacions.
Destinataris: Curs obert a tots els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona principalment de grau.
Objectius: L’objectiu és proporcionar a l’alumne coneixements sobre competències de
comunicació oral, gestió del temps, tècniques creatives, mentoring, treball en equip,
presa de decisió, planificació i autoconeixement de competències, formació en
teletreball i treball en equip.
Objectius específics
 Conèixer les competències digitals
 Aprendre a identificar les competències soft skills
 Gestionar el temps i el teletreball.

Contingut del programa i descripció de les activitats
- Inici presentació programa d’activitat i tasques a realitzar 6h.
- Clínica de CV´s, es tracta d’un assessorament individual dels continguts disponibles al
Campus Virtual en relació al Currículum. Assistència i realització d’una activitat a
través del campus 4h.
- Tallers de competències, amb l’objectiu d’oferir tallers de desenvolupament de
competències de cerca de treball i millorar la “rendibilitat” dels estudiants a l’hora
d’enfrontar-se a processos de selecció. Es desenvolupen tallers de CV, comunicació,
entrevistes, LinkedIn, marca personal, assessment centre, networking, etc.
Assistència i realització d’una activitat a través del campus 8h
-

Empreses al campus, amb l’objectiu de donar conèixer organitzacions de diversos
sectors perquè els estudiants coneguin les organitzacions i les trajectòries
professionals que hi poden tenir, coneguin processos de selecció que desenvolupen
aquestes organitzacions i que hi participin i els superin amb èxit. Aquesta activitat ha
sigut en format presentació d’empresa. Assistència i realització d’una activitat a través
del campus 14 h
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- Fòrum Social i Emprenedor, amb l’objectiu de crear un marc on entitats del tercer
sector i estudiants puguin tenir un contacte directe. Els alumnes coneguin les
organitzacions assistents, les sortides professionals a les quals poden optar i el perfil
que han d’anar assolint i, per un altre banda, les empreses i institucions puguin
identificar talent.
Participació en les activitats realitzades per l’Oficina de Carreres Professionals
Assistència i preparació de la Fòrum Social i Emprenedor (5h)
Assistència a les empreses participants (7h)
Tancament del Fòrum Social i Emprenedor (3 h)
- Tancament: valoració i lliurament de tasques 6h.
Metodologia: Els alumnes hauran de respondre a les activitat proposades a través del
campus de virtual. La nota final dependrà de l’assistència i lliurament de les activitats
proposades per cada sessions tallers, empreses al campus i fòrum.
Superació de l’activitat:
- Assistir com a mínim al 85% de les sessions
- Superar les diverses pràctiques proposades al llarg del semestre a través del campus
virtual que consistiran en tres activitats (tallers, empresa al campus i fòrum) al final de
semestre es lliurarà una petita memòria de 2 o 3 pàgines de les activitats
desenvolupades durant el semestre al final del semestres.
Període d’impartició: Les sessions tindran lloc dimarts o dijous de 12:00 a 14:00h, (veure
programació de desenvolupament de l’Oficina de Carreres Professionals) a través de
BBcollaborate del campus virtual (calendari provisional).
Reconeixement de crèdits per als alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa per la
superació del curs: 3 crèdit ECTS
Inscripció i matriculació: a través de la pàgina web de la facultat abans del 5 de
octubre 2021.
Nº de matriculats màxim: 75 a 100 estudiants
Preu: 20€
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Annex:

