
1. Fitxa tècnica i inscripcions
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Responsables acadèmics: Dra. Josefina Tapias, Dra. Rosa Griera, Dra. Lydia Halbaut

Orientadora coordinadora: Anna Lluch

Programa: 21/10: Tarda de mobilitat

11/11: Tarda de recerca de feina

12/12: Màsters i postgraus

10/3: Sessió de Galenicum

14/4: Diàlegs amb la professió

Ponent: Varis (mirar programa)

Destinataris:

Aula:

Qüestionari: Campus virtual

Requisits 1 ECTS:

Nombre inscripcions: 38

FACULTAT DE FARMÀCIA I CC ALIMENTACIÓ
PASSAPORT A LA PROFESSIÓ: Grau de Farmàcia

INFORME                                                                                                                                                  
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Estudiants de grau de Farmàcia (preferentment estudiants 

assignatura:  Pràctiques en Empresa)

BB Collaborate - Campus virtual "PASSAPORT A LA PROFESSIÓ. 

Grau Farmàcia"

Respondre qüestionari de valoració de cada sessió + síntesi de 

cada sessió + assistir a la sessió de clausura final (veure adjunt)

FACULTAT FARMÀCIA I CC ALIMENTACIÓ - Passaport a la professió: Grau Farmàcia (Curs 2020/21)



BUIDATGE QÜESTIONARIS 1 2 3 4 5 6 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº QÜESTIONARIS 20 15 13 10 9

VALORACIÓ QUANTITATIVA M Mo d M Mo d M Mo d M Mo d M Mo d

1. La sessió ha respost les meves expectatives 4,4 5,0 0,7 7,5 9,0 2,0 8,2 9,0 1,9 7,9 9,0 1,9 8,6 8,0 1,0

2. Utilitat de la sessió per al meu futur professional 4,3 5,0 0,9 7,6 10,0 2,0 8,1 9,0 2,1 8,4 9,0 2,1 8,0 8,0 0,9

3. Recomanaria aquesta sessió 4,7 5,0 0,6 7,6 8,0 1,8 8,4 9,0 1,7 8,4 9,0 1,7 8,4 8,0 1,5

4. La data ha estat adequada 4,6 5,0 0,5 8,3 9,0 1,7 8,7 10,0 2,1 8,0 10,0 2,1 9,0 10,0 1,0

5. L'horari ha estat adequat 3,5 5,0 1,2 7,3 8,0 2,2 7,7 10,0 2,4 6,8 10,0 2,4 7,7 7,0 1,7

6. La durada de la sessió ha estat suficient 4,3 5,0 0,9 8,3 10,0 2,1 8,6 10,0 1,9 7,6 10,0 1,9 8,3 8,0 1,6

7. El/s ponent/s dominen la matèria 4,9 5,0 0,4 9,0 10,0 1,7 8,8 10,0 1,8 9,5 10,0 1,8 9,6 10,0 0,7

8. El/s ponent/s han dinamitzat adequadament 4,6 5,0 0,5 7,5 8,0 2,0 8,4 9,0 1,9 8,0 9,0 1,9 8,1 8,0 1,4

Mitjanes globals: 4,4 7,9 8,4 8,1 8,5

(Escala d'1 a 5)
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PASSAPORT

PROFESSIÓ
A LA

Organitzen: Hi participa:

SEMINARI 
“PASSAPORT A LA PROFESSIÓ”
ALUMNAT DE GRAU DE FARMÀCIA

30/09   Presentació del seminari “Passaport a la professió”, de l’assignatura de “Pràctiques  
   en empreses” i informació de les beques de l’empresa Glaxo Smithkline
  
21/10   Mobilitat:
   • Oportunitats a l’estranger i intercanvis amb estudiants
   • Mobilitat Erasmus i experiències amb alumnes

11/11    Recerca de feina:
   • Com preparar un currículum vitae i la carta de presentació
   • Aprendre a emprendre

9/12   Màsters, Postgraus i Formació Continuada
   • Màsters i postgraus oferts a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

10/03   Work-Whop University Joins Industry. Galenicum 2021. Quins lloc de treball 
   em puc trobar a les empreses químico-farmacèutiques?
           
14/04   Diàlegs amb la Professió:
   • La professió farmacèutica a través del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
   • Diàlegs amb exalumnes de pràctiques en empreses

Aula   Campus Virtual: PASSAPORT A LA PROFESSIÓ - Farmàcia

Horari   13.30 a 15 hores

Reconeixement  Assistència a totes les sessions + 2 requisits (s’explicaran a la primera sessió)
acadèmic   

Inscripcions  Fins al 21 d’octubre a 
   http://www.ub.edu/sae/orientacio/passaport-a-la-professio.html. (Farmàcia)

Més informació  Servei d’Atenció a l’Estudiant:  sae.orientacio@ub.edu

ACTIVITAT GRATUÏTA
1 ECTS OPTATIU
CURS 2020 / 2021

FARMÀCIA
FACULTAT DE FARMÀCIA 
I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ



PASSAPORT

PROFESSIÓ
A LA

Organitzen:

EL FUTUR 
DE LA FEINA 
ÉS AQUÍ

Organitzen:

XERRADA - COL·LOQUI

Aula: Virtual (S’enviarà enllaç a tots els inscrits)
Destinataris: Estudiants
Preu: Gratuït 
Inscripcions: Fins al 17 de maig de 2021 a
http://www.ub.edu/sae/orientacio/passaport2021/clausura20-21.html
Més informació: Servei d’Atenció a l’Estudiant
sae.orientacio@ub.edu 

ORIOL HOMS

PILAR 
MARTÍNEZ

Sociòleg. Autor del llibre 
“El professional dels Joves. 
Parlem-ne!” Ed. Tantàgora

BENITO 
ECHEVERRÍA
Orientador catedràtic 
emèrit de la Universitat de 
Barcelona

Orientadora professora 
titular de la Universitat 
de Múrcia

Intervindran:

Presentació a càrrec del Dr. Joan Guàrdia Olmos, 

Rector Mgfc. de la Universitat de Barcelona

Sessió de clausura del Passaport a la Professió
(Curs 2020-2021)

18 MAIG 2021
de 13 a 14,30h



ANNEXES: Propostes de millora dels estudiants
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21/10: Tarda de mobilitat

BUIDATGE QÜESTIONARIS

VALORACIÓ QUALITATIVA

Nº RESPOSTES: 20

PREGUNTA 10: Quines propostes de millora faries si es torna a organitzar aquesta sessió (a nivell de continguts, enfoc, ponent, activitats, calendari, 

horari, durada...) Mínim 20 línies i un màxim 40 línies. La resposta ha de ser profundament argumentada.

Des del meu punt de vista crec que l'horari en que es va fer la xerrada era molt adequada però la seva durada va ser massa. Al final el que jo almenys esperava era 

que ens exliquessin en general en que consistia el Erasmus, el tipus de programes que existeixen, els tipus de durades, el calendari de presentació de solicituts, com fer-

ho. 

Hi ha coses que sí es van tractar molt bé, però, per exemple vaig trobar a faltar que ens expliquessin una mica experiències de altres alumnes de la facultat i  que ens 

parlessin una mica de les característiques de cada universitat o país en que podem realitzar la solicitut, de manera que ens poguessim fer una idea de que es el que 

ens podem trobar i a aquelles persones que ens fa una mica de por tirar endavant amb el projecte doncs donar una mica de impuls i seguretat per fer-ho. Penso que 

això ajudaria a que hi hagués més gent que participes en el programa, del qual es van queixar els ponents de la conferència. 

En quant a la realització de la solicitut crec que es va explicar clar, però alhora eren tants conceptes i havíem de fer tants tràmits diferents per cada cas que crec que 

era impossible assimilar tanta informació, potser es podria dinamitzar una mica més aquesta part o proposar que cada persona pogués rebre una ajuda inividualitzada 

en el moment de realitzar la solicitut. Que entenc que si tenim qualsevol problema sempre podem demanar-la via correu. 

El moment del curs va ser correcte ja que tenim temps de sobres fer pensar-ho tot. 

Crec també que es podria aprofitar aquesta xerrada per presentar altres tipus de projectes com el SICUE, del qual hi havia gent que també estava interessada i tot i 

que des de el punt de vista de gestió i organització deu ser diferent, des del punt de vista dels estudiants no ho es tant. 

Els ponents es notava que en sabien molt sobre el tema però si que es va fer una mica feixuc i poc dinàmic al final, ja que hi havia molt contingut que era més de 

gestió i tràmits  que crec que tampoc era gaire necessari per una primera reunió.

me gustaría que fuese presencialemte pero con lo del covid nose puede lo demás la verdad esta muy bien organizada a mi parecer

La informació rebuda està bastant bé, ja que parlen una mica de totes les opcions que hi ha i animen als estudiants a participar i fer mobilitats d'aquest tipus. Ara bé, 

el problema és que parlen de molts tipus de mobilitats en relativament poc temps i acabes una mica embolicat amb tanta informació. Tot i això, no hi ha cap 

problema a l'hora de seguir la sessió i s'entén tot bastant bé, i si hi ha qualsevol dubte, ho resolen al final, de manera que queda tot més clar. 

Respecte a l'horari, com és al migdia, hi ha gent que està de camí a la universitat o tornant a casa i és més difícil seguir la sessió en moviment, ja que si vas caminant o 

vas pendent de la parada del bus, costa més concentrar-se en el que estan dient o fins i tot prendre apunts. Ara bé, entenc que hi ha molta gent implicada i és difícil 

trobar un horari que vagi bé a tothom. Tot i això, suposo que seran casos excepcionals, com em va passar a mi (que tenia pràctiques a la tarda) però objectivament 

l'horari està bé. 

Pel que fa a la durada, trobo que no es fa massa llarg perquè com tota l'estona estàs rebent informació nova no es fa pesat. 

En general, la sessió ha estat satisfactòria.

Sessió mobilitat: PASSAPORT A LA PROFESSIÓ - Grau Farmàcia (Curs 2020/21)



Respecte a l'hora que s'ha fet la xerrada, és molt justa per la gent que pot tenir seminaris a les 14h, jo no he pogut assistir al que tenia aquest migdia. Sé que els horaris 

de la facultat són una mica complicats, però jo faria una sessió per la tarda, aproximadament a les 20h, quan crec que tothom ha acabat les seves jornades. 

La data de la xerrada ha estat correcte, ja que si hagués sigut més tard ja haurien començat parcials i hauria sigut més difícil la assistència a classe. 

La durada hauria estat millor acortar-la una mica, però m'ha semblat correcte.

Els ponents s'han explicat molt bé hi han respòs a les preguntes que s'han fet a través del bb- collaborate. Han proporcionat la informació necessària per poder tenir un 

coneixement bàsic sobre les estades de movilitat i han donat els correus pertinents per a qualsevol dubte.

El contingut de la xerrada en ocasions m'ha semblat una mica liós(Segurament perquè el tema de la movilitat internacional és molt divers), i personalment em caldrà 

enviar un mail o informar-me més sobre el tema, ja que hi ha moltes possibilitats d'elecció i moltes coses a tenir en compte, per exemple els certificats d'idiomes. M'ha 

faltat alomillor una mica més d'informació sobre les pràctiques externes(que segurament formarà part d'una de les xerrades properes), alomillor acortar el tema del 

erasmus pràctiques, que ja s'ha repetit en els dos ponents, i parlar sobre les estades de pràctiques externes a l'extranger. Pel que resecta a la resta de temes ha estat 

correcte.
Donades les circumstancies de pandèmia que estem vivint, crec que la sessió ha estat molt bé, tot i així potser puc fer algun suggeriment que us pugui ajudar a 

millorar.

En quan a continguts crec que, en general ha estat correcte, però potser m’hagués agradat sentir a parlar de la mobilitat Nacional. En el meu cas, no m’ho havia 

plantejat mai, però com que ens han explicat que es pot fer més d’una mobilitat al llarg de la carrera, potser, després de fer un Erasmus un semestre, per exemple, em 

podria arribar a plantejar fer una estada de pràctiques a una altre zona, però més a prop, a nivell Nacional. 

L’horari de la sessió m’ha semblat correcte, però hagués preferit que fos al vespre, ja que en el meu cas, la sessió acabava a les 15:00 y jo havia de començar 

pràctiques a les 15:30 i no vaig poder ni dinar. Entenc que és complicat, perquè si s’hagués fet a la tarda ja directament no hauria pogut assistir, per això potser el 

vespre (cap a les 19 - 20) també seria una hora que li aniria bé a tothom.

Pel que fa al calendari m’ha semblat idoni. S’ha fet el moment òptim perquè, els que estem interessats en fer una mobilitat tinguem temps de buscar informació i 
Aquest any com que la sessió ha sigut online, he pogut assistir amb tota comoditat desde casa meva. L'horari ha estat l'adequat ja que no hi havien ni classes 

teòriques ni pràctiques.

La data de la sessió l'haguès posat a principis d'octubre en comptes de finals d'octubre per veure les possibilitats que hi han amb una mica mes d'antelació (entenc 

que aquest any estigui sent tot una mica caòtic pel covid).

A nivell de continguts m'agradaria que s'haguès aprofundit una mica mes en l'aspecte burocràtic de l'erasmus ja que tot i que es cert que ja es podrà anar veient 

durant el procès d'aplicació, sempre està bé tenir clar cada pas.

La sessió ha estat ben coordinada entre la facultat i el personal del SAE. I el professor que portava l'àmbit mes academic del programa erasmus s'ha ofert a fer-nos 

cartes de recomanació cosa que s'agraeix.
En la meva opinió, la proposta d'enguany ha sigut encertada. Tot i les limitacions de no poder fer conferències i xerrades a la Facultat a causa de la crisi arran de la 

COVID-19, la informació s'ha transmès bé i ha arribat a l'alumnat interessat. Trobo que és bona idea haver obert un Campus Virtual de Passaport a la Professió 

(desconec si altres anys ja hi era també, però almenys en el meu cas, és la primera vegada que l'he utilitzat), perquè com a alumnes és una eina amb la qual estem 

acostumats a treballar, de fàcil accés i consulta.

El calendari i el ritme de la sessió han estat els adequats, i els ponents s'han explicat bé; es nota que dominen el tema i saben quines són les problemàtiques o dubtes 

més freqüents.

En el meu cas no tinc pensat marxar a l'estranger en el que em queda de grau, però intentant fer l'exercici de posar-me a la pell d'algú que vol marxar a fer estades 

fora, hi ha alguna cosa que sí que trobaria a faltar: penso que potser seria una bona idea crear un espai per intercanviar experiències de manera directa entre 

l'alumnat, més enllà del blog explicatiu (i que, consultant darrerament, l'última entrada data del 2018). Sempre que es marxa a l'estranger una temporada hi ha molta 

incertesa, i parlar amb algú que ja hi hagi estat i t'expliqui de primera mà l'experiència viscuda penso que pot ajudar molt a qui ha de començar aquesta nova etapa. 

Imagino que la idea de crear un espai d'aquest tipus ja s'ha posat en pràctica, però per mi hauria de ser un espai més informal, molt de tu a tu, potser encarat més a 
En mi opinión la sesión podría ser mas explicativa de estos temas y podría ser subdividida en mas de una sesión así que se pueda contestar mejor a eventuales 

preguntas y dudas sea esto un tema muy complicado y complexo.

Ademas podría ser mas enfocado en los varios puntos y diferencias del programa adjuntando mas gráficos y materiales del los cuales aprovechar. 

Hacerlo por la tarde/noche seria mejor (justamente no en esto periodo que ponen los exámenes por la tarde). 
Mis propuestas de mejora principales son una menor duración del seminario y una mejor organización de la información en la página web de la facultad. 

Con respecto a esta última, diría que es lioso encontrar toda la información en la parte de movilidad de la facultad, porque está muy segmentado y no queda claro, 

sobre todo podría ser confuso si no has podido asistir a la sesión informativa. 

En cuanto a la primera, creo que hay una gran cantidad de información y es fácil perderse y no acabar de entender todos los requisitos o las diferencias que hay. 

También el horario podría ser un problema, ya que las clases de tardes empiezan a las 15:00 o hay seminarios a las 14:00 y, por ejemplo, si se alarga, tendríamos que 

dejar a medias el seminario e ir a clase. Otro caso sería en el caso de cuando tenemos prácticas, tendríamos que irnos antes para poder llegar a tiempo, sobre todo si 

son presenciales y tenemos que desplazarnos hasta la facultad.

 Podría ser interesante hacer una sesión más breve de recordatorio en noviembre o más cerca de la fecha en la que comenzaría el plazo de inscripción para que 

podamos recordar y tenerlo todo más reciente. 

Otro inconveniente podría ser que no sabemos de actividades con las que se pueden "ganar puntos" de cara a hacer un Erasmus en el futuro, como el programa 

tutores erasmus. 
Trobo que la sessió ha estat molt bé, a nivell de continguts ha sigut fàcil de seguir a través del powerpoint i hi ha hagut una molt bona explicació. 

L'únic problema que he trobat és que els dos professors que han parlat a vegades es repetien una mica, però també entenc que hi ha gent que tenia dubtes hi ha 

hagut de repetir moltes vegades. En quan al calendari està bé, però l'únic que canviaria es la hora, jo ho faria al vespre degut a què alumnes tenim pràctiques i si 

volem prestar una bona atenció se'ns dificulta perquè seguidament hem de entrar en unes pràctiques, i penso que la hora del vespre tothom o casi tothom té més 

disponibilitat. En definitiva, crec que ho han fet molt bé i nomès milloraria el tema de repetir moltes vegades el mateix i el tema del horari, m'agradaria que fos més 

tard. Trobo que es una molt bona iniciativa perquè els alumnes poguem disposar de tanta informació de diferents àmbits, en aquest primer dia, dels ERASMUS.

Moltes gràcies!

Júlia Gavañach

20224304  (NIUB)

Tenint en compte que la sessió d'aquest seminari de "Passaport a la professió" s'ha dut a terme via online, entenc que potser hi hagin algunes coses a millorar, coses 

que segurament presencialment no passarien. Encara així, la sessió va ser profitosa. A nivell de continguts, aquests estaven força bé però una mica desactualitzats en 

algunes parts (els tràmits eren del 2017 i la ponent va haver de corregir-lo) i en unes altres una mica curt de temari però en general les presentacions estaven molt ben 

fetes i era fàcil seguir-les amb l'explicació i apunts dels ponents (encara que en algunes parts es limitessin a llegir el que la resta podíem llegir) i, per tant, proposo una 

actualització de les presentacions sense tantes repeticions i que estiguin estructurades de manera que complementin perfectament amb el discurs del ponent. L'enfoc 

estava molt ben fet, és a dir, sempre es posava la situació en la que escollies una destinació amb un programa determinat i era fàcil d'imaginar-s'hi tot el procés. Els 

ponents van estar molt bé en quant al seu discurs encara que, com ja he dit, a vegades es limitaven a llegir la presentació però no era molt habitual i els exemples 

que donaven o l'experiència en la gestió donava seguretat i confiança en el que es deia i, per tant, no crec que s'hagi de canviar res. En quant a les activitats no sé a 

que es refereixen, és a dir, durant la sessió no va haver-hi cap d'activitat tret d'aquesta que s'ha de fer al final de cada sessió. El calendari de les sessions, per a mi, és 

molt encertat ja que una única sessió al mes fa que el seminari sigui amè i no hi canviaria res. L'horari no està malament encara que cau a l'hora de dinar i, com ja va 

dir un ponent, potser hi ha gent que encara no havia dinat però entenc que és l'única franja horària que li vagi "bé" a tothom. La durada per a mi va estar bé i va ser 

acceptable però potser començar una mica abans (res, 15 minuts més) no aniria malament ja que jo vaig haver d'anar-me a les 15:00 perquè tenia classe i encara 

estaven amb dubtes (dubtes que potser m'hagués interessat escoltar) i, ara que tract això dels dubtes, em preguntava si per millorar això es pogués deixar la sessió 

penjada durant un dia o dos per així poder atendre de nou a algunes parts que no van quedar clares o agafar alguna mena d'apunts importants de cara a un futur 
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Trobo que la xerrada ha estat molt amena i enriquidora. A més, un cop feien l'exposició adascun dels ponents, es miraven les preguntes que s'havien formulat en el xat 

i les contestaven totes de manera ordenada, clara i concisa. Per tant, per aquesta banda trobo que les explicacions han estat molt correctes, i el fet de resoldre totes 

les preguntes en acabar cada xerrada és molt positiu, ja que d'aquesta manera el ponent no està tota l'estona interrompent el seu discurs per resoldre els nostres 

dubtes.

La duració de la xerrada ha estat correcta pel meu gust i també l'horari, ja que trobo que s'ha fet en un interval de temps en què els estudiant de Farmàcie no solem 

tenir altres assignatures.

Com ja he comenta en la pregunta anterior, m'ha faltat, però, una explicació sobre mobilitat nacional, ja que és preisament el que jo tinc idea de fer.

Trobo que, si la xerrada era per parlar de mobilitat i estades en altres universitats, haurien d'haver afegit a algun ponent que fos expert o portés el tema de SICUE, per 

informar sobre com trobar pràctiques o estades d'assignatures en el nostre país. Això sí que ho he trobat en falta, principalment. 

M'hauria agradat una explicació més clara i concisa dels passos exactes a seguir, ja que trobo que és complicat i ens haurien d'haver aportat una guia més consisa 

dels tràmits a realitzar, les dates límit exactes (trobo que ja s'haurien de conèixer a aquestes alçades del curs) i com demanar-ho pas a pas.

Jo, per exemple, voldria fer les pràctiques tutelades en un hospital del nostre país, i m'he quedat amb els dubtes de com inicar els tràmits: si he de contactar primer 

amb la secretaria del meu centre, o bé amb la universitat de destí o amb hospitals de la ciutat on vull fetr les pràctiques. En aquest sentit estic encara perduda: no sé 

per on començar ni en quines dates comencar-ho a mirar.
Encara que la sessió em va semblar necessària, útil i bastant clarificadora. Les meves propostes a millorar la sessió serien les següents: 

1.	Respecte la data escollida em sembla que, pot ser, la faria una mica abans perquè ens doni més temps a pensar-ho més ja que és una decisió molt important i en el 

cas de, per exemple, no tenir el nivell d’idioma que es requereix, poder tenir una mica més de temps per poder aconseguir-ho.

2.	L’horari de la reunió, potser escolliria fer-la al vespre, ja que aquesta hora, molts o no hem arribat a casa de classe o pràctiques o bé, ens hem d’anar deixant-la a 

mitges. 

3.	Respecte els continguts, em semblen adequats com a introducció, encara que crec que és un tràmit molt difícil i complex, i potser crec que es podria fer poc més 

clarificador per al temps que hi ha de reunió.

4.	Els ponents van ser molt amables, clars i propers. Van intentar explicar-ho tot lo més clar i esquemàtic possible i qualsevol dubte que teníem l’explicaven molt bé. 

Crec, que en general, la reunió està ben estructurada i explicada, però és el que deia anteriorment, que és un tema molt complex, amb moltes opcions diferents i 

encara que ens van explicar moltes opcions sobre mobilitat internacional que no sabíem ni que existien i van resoldre tots els dubtes que ens van sortir al moment de la 

reunió, al moment, et continuen sortint perquè s’han de tenir moltes coses en compte. Crec, per tant, que s’hauria de fer més d’una reunió durant el curs per anar 
No tinc cap proposta de millora en concret... De vegades es feia difícil seguir/anar entenent el que es deia, però suposo que és perquè, ja des del principi, és un tema 

complicat d'entendre.

La sessió va estar força bé, no modificaria quasi cap aspecte, només són petites propostes. És veritat que pot ser que l'horari no fos el més adequat, ja que durant 

aquesta hora és quan la gent sol dinar. Però també és raonable, ja que és quan els estudiants han acabat classe i no hi sol haver pràctiques durant aquest període de 

temps. La durada va ser d'una hora i mitja. Des del meu punt de vista és una durada adequada, ja que no se'm va fer ni molt curta ni molt llarga.

Un aspecte que m'hagués agradat és que hagués pogut intervenir algú que hagi tengut l'experiència de fer una Estada temporal a una universitat estrangera, perquè 

ens explicàs una mica la seva oportunitat o quines eren les seves preferències d'universitat i perquè, quines assignatures va decidir cursar a la universitat on va anar... 

Però com van indicar els ponents, a la web de la UB hi haurà un apartat on estudiants que hagin fet Erasmus o Convenis Específics contaran i explicaran les seves 

respectives experiències. 

També, hi ha alumnes que no tenen cap certificat de nivell de coneixement d'un idioma, cosa que les universitats de destí demanen perquè hi puguis accedir. Es va 

indicar que a l'EIM, fent un curs de la llengua pertinent, es pot aconseguir el certificat. Pot ser caldria guiar-los o incidir una mica més en com funciona aquesta 
Ha estat una sessió molt informàtica i útil per tal de veure els procediments necessaris per fer un Erasmus. 

El temps m'ha semblat adequat. Una mica just considerant la gran diversitat de temes que s'ha de tractar ja que hi ha una gran quantitat de casos diferents però un 

bon missatge global i en el cas de tenir dubtes personals es pot comentar via Mail. Penso que si fos gaire més llarg la gent no participaria a la activitat. 

M'ha agradat l'estructuració de la sessió i el moment en el que s'ha fet ja que falta poc per la obertura de les sol·licituds i em sembla un bon moment per començar a 

investigar el tema de manera individual. Proposaria seguir un ordre en les diapositives del power point. M’ha sigut dificultós seguir el seminari ja que es parlava de l’ERASMUS-estudi després de l’ERASMUS-

pràctiques i un altre cop a l’ERASMUS-estudi. Al ser una cosa no gaire coneguda per a mi, es el que milloraria.

Respecte al contingut, m’ha sigut molt útil ja que hi ha hagut molta informació. El ponent parlava de tot. No obstant, proposaria un apartat d’exemples, s’ha explicat 

tot molt bé però a la pràctica no sabria com escollir o començar el tràmit.

 Respecte les activitats, m’ajuden molt a comprendre i organitzar la informació rebuda al seminari. No obstant les línies em semblen bastants. En 15 línies es podria 

explicar tot ben resumit.

Respecte el calendari, em sembla molt bé 1 seminari al mes.

Respecte a l’horari, em sembla que està molt bé ja que no pot coincidir amb cap classe però sí amb alguna pràctica. El temps em sembla molt curt, ja que avui hi ha 

hagut dubtes interessants i jo a les 3 tenia classe y he hagut de sortir del seminari. Faria més temps perquè el seminari em sembla molt interessant.

Proposaria penjar el power point abans de fer el seminari, així poder mirar com entrar a les pàgines que s’han esmentat.

Respecte als ponents, m'ha agradat molt com l'han enfocat, no ha sigut un seminari pesat. 
Si es torna a organitzar una sessió el que milloraria sobre el contingut es no explicar tot mitjançant power points, sino amb experiencies practiques i amb gent que per 

exemple en aquest cas hagi fet una mobilitat. El calendari hem sembla be una xerrada al mes tot i que si que canviaria l’horari ja que al mitgdia la majoria de gent 

esta dinant o tornant a casa per tant proposaria un horari mes apte per a tothom. Tambe milloraria el contestar les preguntes quan vagin sortint i no totes al final 

perque sino ja es perd el tema del que es parlaba i pot crear confusions. Pero en general el contingut de la xerrada hem sembla molt be e interessant ja que en cap 

moment en les classes no et parlen sobre aquests temes.

És una sessió molt necessària per completar els estudis i està ben estructurada i organitzada per tal d’abordar els punts més importants dins la mobilitat. Fer-ho de 

manera virtual dona la flexibilitat i possibilitat d’anar realitzant preguntes sobre la marxa i que al final es puguin contestar totes de manera ordenada. 

El nivell de continguts és el correcte, sense excés d’informació però amb tota la necessària. Si després es requereix més informació d’alguna cosa en concret, els 

ponents van estar disposats a solucionar-ho a la ronda de preguntes i també van estar oberts a que se’ls envies un correu per fer les aclaracions pertinents. 

Segons quina informació, sobretot esquemes, no es veien del tot bé per la mida de la lletra o no quedava prou ressaltat, però la plataforma del BBcollaborate et dona 

l’opció d’ampliar-ho i se solventa l’inconvenient. 

Els enllaços que van sortint durant la sessió seria interessant que els fiquessin al xat per poder accedir i donar un cop d’ull alhora que vas seguint la sessió, o penjar el 

power point abans de la sessió per poder tenir els enllaços a mà. 

Els ponents dominaven el tema i sabien del que parlaven, ho van fer dinàmic i amb exemples aclaridors. 

L’enfocament va ser el correcte ja que es van anar tocant tots els temes de la mobilitat i es va fer èmfasi en explicar de manera àmplia les modalitats de mobilitat que 

hi ha i que comporta cada conveni.  
La veritat que la xerrada ha estat molt bé: els coordinadors de la xerrada han proporcionat tota la informació audiovisual per poder seguir l'explicació, han sigut lo més 

clars possibles i ens han respòs les preguntes a un torn final, on han resolt tots els nostres dubtes. A més hi havia molts coordinadors connectats pel que he pogut veure, 

la qual cosa em fa pensar que està molt ben organitzades aquestes xerrades i la assignatura de "passaport a la professió" en general.

Han sigut pocs els aspectes que no m'han agradat de la sessió: l'horari no era el més convenient. Considero que el mitgdia és un moment dolent, ja que normalment 

és quan es menja i costa més continuar amb les explicacions (des del meu punt de vista personal). Si hagués sigut per mi, l'hagués fet més tard. Fins i tot hi ha hagut 

gent que ha hagut de marxar perquè tenien seminaris. No obstant, això no ha significat res per a què no hagi pogut gaudir de la xerrada i entendre-la. També dir que 

és veritat que l'informació era molt densa, ja que hi havia molt que dir i tampoc és que hagués molt de temps (com ens han comentat fins i tot els coordinadors), però 

s'ha notat que ho han intentat mostrar de la millor manera possible i qualsevol dubte, com he dit abans, ha sigut resolt. 

Entenc que la xerrada no fos molt dinàmica en el sentit que nosaltres poguéssim participar més, ja que era més una presentació que una activitat de participar, tot i 

això ens han donat bastant temps per fer un torn de dubtes i ha sigut de molta utilitat.

Resumint, considero que la xerrada és molt interessant de cara a saber més sobre la mobilitat d'alumnes però l'hora d'aquesta sessió podria ser una mica més tard.
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11/11: Tarda de recerca de feina

VALORACIÓ QUALITATIVA

Nº RESPOSTES: 15

PREGUNTA 10: Quines propostes de millora faries si es torna a organitzar aquesta sessió (a nivell de continguts, enfoc, ponent, activitats, calendari, 

horari, durada...) Mínim 20 línies i un màxim 40 línies. La resposta ha de ser profundament argumentada.

El dia i l'hora com sempre em semblen molt adequats ja és una hora que la majoria de gent s'hi pot connectar sense problema. 

A nivell de continguts i enfoc trobo que la xerrada sobre la realització del currículum ha estat bastant adequada, tot i que potser haurien faltat alguns exemples més 

pràctics adaptat a la nostra situació. Per exemple, en el meu cas seria per buscar pràctiques a una empresa i ara mateix no disposo de gairebé ningún tipo de 

formació externa a la universitat ni de experiència en el camp de la farmàcia ni res per l'estil. 

També he trobat a faltar una mica que es tractes el tema de com enfocar una entrevista de feina, crec que podria ser interessant ja que el tema esta una mica 

relacionat i molta gent no sabria per on començar. 

Per una altra banda, la xerrada sobre el start UB, tot i que trobo que la idea que es volia transmetre es molt interessant i adequada per donar a conèixer aquest servei, 

doncs crec que la manera de presentar els continguts i l'enfoc no eren del tot correctes. Tenint en compte que era la segona meitat i que ja comences a estar cansat 

doncs s'ha fet una mica pesat. Crec que el vídeo del principi no aportava res al contingut i que el ponent no focalitzava gaire els seus objectius de la xerrada o els 

temes que es volia tractar concretament i això feia que a vegades hagi sigut dificultós de seguir la seva explicació. 
Els temes tractats en el seminari són bastant útils de cara al futur de l'estudiant, ja que són coses que molts de nosaltres haurem de fer algun dia, com ara el curriculum 

vitae, i està bé que algú t'expliqui com es fa correctament. 

Personalment, trobo que la manera d'enfocar la part del currículum i la carta de presentació va ser excel·lent. El fet d'anar punt per punt mirant tot el que es podia 

incloure en cada apartat i després veure un exemple va ser molt esclaridor. A més, la ponent contínuament anava donant consells per fer més interessant i senzilla  la 

lectura d'aquests documents.

Pel que fa a la segona part de la sessió, potser dedicaria una mica més de temps a la part de l'"aprendre a emprendre", ja que és un tema molt interessant que molta 

gent no coneix i pot ser de gran interès per alguns estudiants. Així doncs, aniria bé explicar una mica amb més profunditat en què consisteix l'activitat. Així i tot, la 

informació rebuda ha sigut de profit. A més a més, per mi ha estat molt útil que expliquin on podem trobar la informació a les diferents pàgines web, ja que sovint és 

difícil de trobar si no saps exactament on buscar. 

Quant a l'organització general de la sessió, penso que l'horari és adequat perquè tothom pugui assistir. Sobre la durada, és la justa per tractar els temes que 

corresponen a la sessió més uns minuts per resoldre dubtes, és a dir, no es fa massa llarg. Respecte que la sessió sigui en línia, no crec que hi hagi cap mena de 
En quan a continguts crec que, en general, la sessió ha estat correcte, en el sentit que s’han tractat els continguts que s’anunciaven. Tot i així, no he quedat del tot 

satisfeta, sobretot amb la segona part de la xerrada.

La primera part de la xerrada sí que m’ha semblat molt profitosa i he après diverses coses que considero prou importants de cara al meu futur i a crear una marca 

personal. En el meu cas, sí que tenia un currículum, però era molt bàsic. Ni tan sols m’havia plantejat que els currículums poden adoptar un aspecte o un altre segons a 

qui van dirigits, i definitivament implantaré tot el que s’ha explicat per crear un currículum molt més enfocat al que busqui en cada moment, ja sigui una beca, una 

feina d’estiu  una feina més seriosa a temps complet.

L’horari de la sessió no m’acaba de convèncer, tal i com vaig explicar en l’anterior xerrada. Aquesta vegada no tenia pràctiques a la tarda, pel que m’ho he pogut 

combinar, però al ser un horari que compren des de la 13:30 fins a les 15:00, he hagut de dinar de pressa i corrents mentre es feia la xerrada. Tot i així, i com ja us vaig 

comentar, tampoc crec que hi hagi un horari que li pugui anar bé a tothom i s’ha de reconèixer que el migdia sol ser un punt d’impàs en que tothom pot fer lloc. 

Potser fer la xerrada al vespre (cap a les 19 - 20) també seria una hora que li aniria bé a la majoria.

Pel que fa al calendari m’ha semblat correcte.
El que més m'ha sorprès d'aquesta sessió del Passaport a la Professió és que s'ajuntessin en una mateixa ponència dos temes tan diversos. Personalment trobo que són 

dos àmbits molt diferents, i tot i que el nexe d'unió podria ser "recerca de feina" o similars, he trobat que en la sessió hi ha hagut dues parts molt marcades i molt 

diferents. Entenc que ha de ser difícil trobar la manera de combinar els continguts que en tot el programa de "Passaport a la Professió" s'ofereixen, però per mi han 

sigut temes molt contrastats (i sóc conscient que aquesta divergència és purament fruit del meu punt de vista i dels meus interessos personals).

A títol personal, la primera part de la ponència m'ha interessat molt i m'ha sigut de gran ajuda. Crec que sempre és bona idea rebre ajuda externa quan es prepara un 

currículum, i en el meu cas m'ha servit sobretot de validació i revisió del que ja tenia fet. El contingut que s'ha explicat ha resultat útil i en valoro el fet que sigui algú 

amb experiència qui ho hagi explicat. Tenir tota aquesta informació i impressió per part d'algú acostumat a rebre currículums i que t'ho expliqui amb expressions tipus 

"a l'aparat ALTRES és on es coneix més la persona, qui hi ha darrere aquell cv" reconforta molt i reafirma en què estàs fent bé i què cal que milloris. D'aquesta part de 

sessió me n'emporto molts consells i recomanacions que guardaré i utilitzaré, i que en la meva situació em seran realment d'utilitat.

La segona part de sessió personalment se m'ha fet més feixuga. Ja d'entrada és un tema que per mi no és d'especial interés. No sóc una persona interessada a crear 

empreses, i els projectes que vull dur a terme en un futur són més a escala personal i individual, i em costa trobar la manera que el programa Start-UB em pugui ser de 
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Como propuesta haría una experiencia mas exhaustiva con jóvenes que han tenido experiencias en el Startub por ejemplo, que puedan describir el camino que han 

seguido y las dificultades que han encontrado.

Ademas escuchar estudiantes que expliquen como han vivido las entrevistas y la realización del Cv.

La verdad es que no creo que se puedan hacer muchas mejoras respecto a la sesión de hoy, me ha parecido que estaba bien sintetizada y ha sido muy interesante. 

Puede que una posible mejora sería separar las dos charlas y hacerlas en dos sesiones, ya que es mucha información de interés de golpe y si las separamos, se podría 

profundizar más y estaríamos más atentos al ser de menor duración y más focalizadas. 

Otro problema ha sido la fecha; son charlas interesantes, pero justo en época de exámenes parciales, por lo que si para las próximas se pudiese tener en cuenta 

(dentro de lo posible, entiendo que somos muchos cursos y que es difícil de coordinar que ningún curso tenga exámenes o prácticas). 

En relación con lo que comentaba de la fecha en la que ha coincidido, puede que si hubiese tenido mi CV actualizado (no lo he podido hacer por falta de tiempo 

por los exámenes y las prácticas), podría haber ido cambiando cosas mientras escuchaba la charla. Aun así, creo que me será muy útil toda la información cuando lo 

actualice. 

La data de la sessió m'ha semblat correcta, però potser la posaria en horari de tarda, ja que al migdia acostumo a tenir pràctiques i em costa quadrar els horaris pe tal 

de poder arribar a tot. Però tambè entenc que  és difícil trobar un horari que vagi bé a ponents i estudiants. La durada he trobat que és adequada per explicar tots els 

conceptes.

Al principi hi ha hagut alguns problemes de so, potser s'hauria de tenir més practicat i haver fet proves abans amb els diferents ponents.

A més, he de dir que trobo que es repetia masses cops la mateixa idea, i que consedierant que som alumnes universitaris acostumar a prendre apunts ràpidament, 

potser es podrien exposar les idees de manera més fluida. Encara que, com ja he dit, les explicacions han estat clares i les idees exposades eren interessants. Trobo, 

doncs, que es podrien fer aquestes xerrades de manera una mica més dinàmica.

Pel que fa a la segona part, on ha parlat el ponent de Start UB, les imatges no es veien molt clares i això es podria millorar. La temàtica em semblava interessant però 

potser he perdut algunes idees per culpa d'això.

He trobat a faltar saber exactament quines facultats de la UB estan implicades en el programa Start UB, ja que ha insistit en l'exemple dels enginyers però no he arribat 

a saber si també comptaríem amb advocats, psicòlegs,...gent de la branca d'humanitats que ens poguessim aconsellar i fer tirar endavant les nostres idees i projectes.
Des del meu punt de vista, sintetitzaria bastant l'explicació i només remarcar els conceptes claus. D'aquesta manera, els alumnes que hagin de fer pràctiques o classes 

a la tarda puguin escoltar la xerrada sencera.

Aquest seminari, en general m’ha semblant molt útil i interessant ja que tots necessitem tenir un Curriculum Vitae correcte per tal de poder trobar una feina en l’àmbit 

que estem interessats. 

Aquesta primera part del seminari ha estat molt ben estructurada, molt clarificadora i la veritat que he après coses que m’ajudaran a canviar el meu CV per tal de 

millorar-lo i així, pot ser, tenim més oportunitats. 

Pot ser si que faria especial incidència en la part de la carta de presentació, ja que crec, que és la part que podem tenir més dubtes i dificultats al moment de fer-la ja 

que no se li dona tanta importància i jo crec que és bastant important i pot ajudar en el moment de la recerca de feina a que les empreses tinguin una idea dels 

interessos i objectius de la persona que contractaran. 

Respecte la segona part, m’ha semblat també molt interessant saber de l’existència de StartUB ja que mai havia escoltat parlar i m’ha semblat molt bé tot el que fan i 

com ajuden a estudiants, exestudiants i d’altres en el moment d’emprendre. Crec que és molt necessari també i que potser s’hauria de promocionar més la seva 

existència.  

També m’ha agradat molt l’enfoc que ha fet el ponent animant-nos a que si volem alguna cosa de veritat, ho intentem i no ens quedem amb les ganes. 
La sessió en general ha estat molt bé. El tema és molt interessant, ja que prest o tard és probable que haguem de preparar el nostre currículum vitae i la carta de 

presentació. A més, dins del nostre àmbit de treball no és estrany que algú dugui l'interès d'emprendre, ja sigui per dirigir una Oficina de Fàrmacia, un laboratori, etc. 

Per tant, trob que aquesta sessió ha estat molt adequada.

És cert que l'hora de la sessió igual no és la millor, però també entenc que no hi ha moltes opcions més, ja que és l'hora en què la gent no té ni classes teòriques ni 

classes pràctiques. La durada de la xerrada va ser adequada. 

La primera part (la que parlava sobre el currículum vitae i la carta de presentació) ha estat molt completa. L'explicació i els exemples de l'estructura del currículum i la 

carta de presentació s'han complementat molt bé i això ha fet que aquesta part de la sessió hagi quedat clara i no m'hagi generat cap mena de dubte.

La segona part, per altra banda, me va costar una mica més seguir-la. En un principi, no vaig acabar d'entendre el vídeo que es va projectar. Pot ser hi havia massa 
La primera xerrada m'ha agradat molt. Molt interessant. Podria estar be suggerir fer un currículum mentre ho van explicant per tal de fer una idea amb les pròpies 

dades però entenc que amb el temps i fent-ho via online resulta complicat. 

La segona xerrada des del meu punt de vista ha estat una mica dispersa. M'hagués agradat més potser amb una mica de guió per poder-la seguir millor. 

En general la informació interessant i útil.

Respecte al contingut m'ha semblat adequat al meu nivell, ja que hi ha hagut molta informació d'interès i moltes recomanacions i consells amb exemples destinats a 

allò que vull fer, que és buscar feina en una empresa.

Els exemples proposats en aquest seminari han sigut de gran ajuda per poder consolidar d'allò que estava explicant la ponent, he pogut entendre millor els conceptes 

més importants.

Respecte a l'horari em sembla perfecte, ja que matins i tardes molta gent té pràctiques, les quals no podem faltar, ja que són obligatòries. Aquest horari de migdia no 

el canviaria.

Respecte al calendari, facilita el fet de poder-nos connectar i aprofitar la sessió de seminari, ja que és un cop al mes i el temps és el correcte. No ens ocupa molt de 

temps. Ara millor que és en línia.

En conclusió, seguiré assistint als seminaris, ja que em semblen molt necessaris i interessants per a un futur molt proper. Considero que aquesta informació no te la 

donen els primers anys, ja que no som conscients de les propostes o ajudes que ens aporta la Universitat de Barcelona, ja que no és molt conegut. M'ha sigut molt útil 

per poder veure com enfocaré la meva vida professional quan finalitzi els meus estudis universitaris.

Recomanaria aquest seminari a tots els estudiants, ja que ajuda a entendre com hem d'enfocar la nostra vida en l'àmbit laboral i saber que gaudim d'ajudes per 

poder ser emprenedors, com per exemple, l'StartUB.

Si es tornés a fer una sessió d'aquest tipus principalment el que canviaria es l'horari ja que al ser al mitgdia no a tothom li va del tot bé per escoltar la xerrada sencera.

Però, principalment el que milloraria es la difusió de la xerrada ja que sobre aquest projecte només s'envia un correu i molta gent no acaba d'estar pendent d'ell.

Aquestes xerrades donen informacions, en aquest cas sobre el curriculum i l'emprenderia que poden ser de gran interés per a moltes persones que no saben que es 

fan, per tant les promocionaria més.

la durada hem sembla correcta ja que dona temps a explicar tot el temari de forma concreta i sintetitzada, el calendrai també perque un xerrada al mes es 

interessant i no es fa llarga i l'enfoc hem sebla correcte tot i que es veritat que de manera presencial es formarien més dubtes i informació addicional.

Els temes de les xerrades hem semblen tots interessant i que és pot fer ús d'ells en un futur i les persones que les donen es nota que saben del tema i ho expliquen d'una 

manera molt correcte intentant explicar tot el possible sobre el tema exposat.

Per tant a part de la promoció i potser l'horari no canviaria res de les xerrades ja que son interessanst i amenes.
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La veritat és que no puc escriure un mínim de 20 línies perquè la xerrada m'ha agradat moltíssim, la durada és la correcta doncs és el temps suficient perquè poguem 

preguntar, entendre, escoltar....

Els continguts han estat molt bé i complets, molt ben explicats.

L'única "pega" que hi posaria seria l'horari, que fos una mica més d'hora doncs, al ser on-line, es podria avançar una mica; tot i que, d'altra banda, entenc que hi ha Pel que fa a propostes de millora, tant la data com l’horari em semblen bé ja que m’ho puc organitzar i compaginar amb els estudis, de moment. 

A la primera part, m’hagués agradat que se’ns expliqués aprofundint més quines altres xerrades o cursos oferta el SAE en la recerca de feina, com el club de feina. 

Vaig trobar a faltar que se’ns donés més alternatives en aquest sentit. 

Durant l’explicació de com confeccionar un currículum o una carta de presentació, m’hagués agradat veure un exemple complet i poder-lo llegir acuradament. Una 

proposta que m’agradaria fer, sent conscient que potser no és viable, seria que, com a activitat pel reconeixement de crèdits, ens fessin realitzar un currículum o una 

carta de presentació i ens donessin directrius de com millorar-ho. 

Pel que fa a StartUB, vaig trobar que l’explicació va ser més que suficient per poder entendre el funcionament i la dinàmica d’aquesta comunitat. Es va ajustar a un 

temps adequat. D’altra banda, penso que el vídeo que ens va passar d’uns 5 minuts, no explicava res més enllà del que ell havia dit ja. El vaig trobar molt ben fet i 

molt espectacular però no em va aportar gran cosa... 
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12/12: Màsters i postgraus

BUIDATGE QÜESTIONARIS

VALORACIÓ QUALITATIVA

Nº RESPOSTES: 13

PREGUNTA 10: Quines propostes de millora faries si es torna a organitzar aquesta sessió (a nivell de continguts, enfoc, ponent, activitats, calendari, 

horari, durada...) Mínim 20 línies i un màxim 40 línies. La resposta ha de ser profundament argumentada.

Crec que l'hora i el dia que es va fer la xerrada va ser l'adequat tenint en compte que es una bona època per començar a pensar en els màsters per aquells alumnes 

que estiguin acabant. La durada va ser també molt correcte, no es va fer gens pesada. 

El que vaig trobar es que es parlava molts dels tipus de màster sobretot i del doctorat, que trobo que està molt bé com a introducció, però crec que potser haurien 

haver hagut de endinsar-se més en la temàtica de cada màster. Una mica explicar què és el que ens capacitaria fer fer cada un. O les avantatges que ens aporta un 

màster de cares al món laboral. 

Per exemple, es podria haver tractat per quins llocs de treball seria recomanable fer un màster o per quins no. O en el cas del doctorat doncs comentar una mica més 

per quines raons es recomanable fer-lo, ja que en molts casos encara no acabem de veure quina és la funció o que ens pot aportar aquests tipus de estudis en el 

nostre curriculum. 

Desconec si en cursos superiors es tracta aquest tema, però considero que inclús hauria de ser gairebé obligatòri informar els alumnes de aquestes oportunitats i 

sobretot això que vaig trobar a faltar. Doncs comunicar-nos una mica més per que ens pot servir això, que ens pot motivar a començar un estudi de post-grau. 

També hagués estat interessant que es comentes una mica més exhaustivament el tema beques. És a dir, si es fàcil aconseguir-les, on les podem aconseguir, quines 

xifres podem aconseguir, ja que es un tema que a mi personalment m'importa i em preocupa bastant, ja que són coses molt cares i en molts casos no ens deixen gaire 
La informació rebuda en aquesta sessió ha sigut de gran utilitat, ja que veure els diferents postgraus que hi ha ajuda a pensar una mica més en el futur i potser a 

establir nous objectius. 

Personalment, trobo que l'organització de la informació era bastant clara: comentar primer tots els tipus de titulacions que hi ha i acabar amb els cursos que ofereix la 

nostra facultat. A més, s'agraeix molt que s'expliqui on podem trobar les diferents ofertes de la universitat de Barcelona a nivell de titulacions dels diferents cicles: grau, 

màster i doctorat, en la pàgina web de la universitat, ja que sovint és bastant difícil si no saps exactament on has de buscar. 

Pel que fa al ponent, es nota que domina el tema. L'explicació ha estat molt senzilla i esclaridora, sense allargar-se massa. Penso que la durada de la xerrada ha estat 

en consonància al contingut tractat. 

Quant a la data i horari de la sessió, penso que l'horari és adient perquè tothom hi pugui assistir, tot i que no deixa de ser l'hora de dinar per molta gent i potser això 

dificulta una mica que algunes persones puguin assistir a la sessió o prendre notes del que trobin important.

La meva proposta de millora és la següent:

De totes les tres sessions que portem del programa "Passaport a la Professió", per mi aquesta última ha estat la més interessant. A banda que el tema m'interessava pel 

meu futur quan acabi el grau de Farmàcia, tota la sessió va fluir molt bé. Les habilitats comunicatives de la ponent (la Dra. Àngels Franch, a qui conec perquè ha estat 

professora meva en més d'una assignatura i pràctiques d'aquestes) són excel·lents, i quan vaig veure que era ella la persona encarregada de portar la sessió, ja vaig 

tenir clar que seria una ponència de nivell. S'agraeix molt que la persona encarregada de la sessió, a més de dominar el tema, sàpiga comunicar bé i explicar-se amb 

claredat.

A hores d'ara encara no tinc clar si optaré per fer un màster (universitari o propi) o no quan acabi el grau, però sí que m'han quedat clares les opcions que tinc i que se 

m'ofereixen des de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Un cop acabada la sessió, no és d'estranyar que gairebé ningú tingués dubtes, perquè el 

missatge es va transmetre - i va arribar - amb tota la informació necessària.

En la meva opinió, aquesta sessió hauria d'arribar clarament a molta més gent, sobretot estudiants d'últims cursos. La proposta i el format són molt interessants, i 

s'explica de forma resumida i clara tota l'oferta de la Facultat. Tot i que cada títol no es va detallar (tampoc calia) es va explicar la manera d'obtenir més informació 

de cadascun d'ells; per tant, en cas que a algú li interessés un màster o postgrau en concret, seria coneixedor de les maneres de saber-ne més del màster (a través de 

webs, Facultat coordinadora...).

A part de tota la informació que me n'emporto, de la xerrada em quedo amb una frase que va dir la Dra. Franch just començar la sessió: "La formació mai fa nosa". Tot 

i no tenir clar si un màster/postgrau serà el que millor s'adapti al que vull fer a l'acabar el grau, aposto per seguir estudiant. Potser no just a l'acabar al grau, ni en els 

Sessió màsters: PASSAPORT A LA PROFESSIÓ - Grau Farmàcia (Curs 2020/21)



Las modificas que aportaría  seria añadir un espacio en el cual pueden hablar estudiantes que han recientemente acabado el grado para compartir sus experiencias 

en el elegir el tipo de master y lo que necesitan las empresas farmacéutica.

Lo primero que me gustaría destacar es la importancia que tiene esta sesión para poder informarnos de las opciones que hay después de acabar el grado. De todas 

formas, creo que sería interesante conocer las opiniones de experiencias de alumnos que hayan cursado un máster y así, poder conocerlo desde otro punto de vista y 

ver qué posibles salidas laborales hay. 

A nivel de contenidos, incluiría también másteres de otras universidades o instituciones que estén relacionados con nuestro ámbito. 

También, se podría tratar un poco más profundamente el tema de doctorado y algunos requisitos que sean necesarios en la mayor parte de grupos de investigación. 

Pero, aún así, creo que se ha hecho una introducción adecuada. 

En cuanto al calendario, creo que igual podría ser una sesión más útil si se hiciese un poco más adelante (después de los finales de enero, por ejemplo), porque ahora 

en diciembre tenemos todavía prácticas y exámenes parciales y puede ser qué haya gente que no ha podido asistir por ello. Además, así estaríamos más cerca de las 

fechas de pre-inscripción y más difícil que se olviden. 

Por otra parte, se podría presentar a los alumnos de primeros cursos alguna sesión similar, en la que se les explique algunas de las salidas profesionales y estudios que 

pueden seguir tras acabar el grado. Sería una manera de motivarlos y que vieran un poco más allá de lo que es la rutina de estar estudiando un grado con tantas 

salidas laborales como tiene Farmacia. En ella, también se podría informar sobre los itinerarios que se pueden escoger y las diferencias que hay entre ambos.

Personalment he trobat que les explicacions han estat molt clares, la professora coneixia perfectament els temes de què ha parlat, ja que ella mateixa imparteix 

classes en alguns dels màsters de la facultat.

També hem après sobre el doctorat, i ens ha animat a fer-lo si ens volem dedicar al món de la recera o bé treballar en l'àmbit universitari.

Tanmateix, la xerrada podria haver estat una mica més dinàmica, ja que tota l'estona exposava la professora, de fet, segurament hagués estat més dinàmica si no 

hagués estat online: però per causes alienes que tots sabem, això no és possible durant aquest curs.

Ha informat sobre els màsters, però potser podria haver aprofundit en alguns aspectes distintius de cadascun, ja que molts som alumnes de quart i cinquè cursos i ja no 

ens queda gairebé res per haver de triar el nostre futur professional, un cop acabats els estudis de grau.

Però bé, també és feina nostra, a partir de la informació bàsica que se'ns ha donat a la xerrada, informar-nos més a fons sobre totes les possibilitats que tenim en quant 

a la realització de màsters oficials, postgraus, etc. 

Personalment estic aprop d'acabar el grau i és una cosa que m'he de posar a fer aviat: triar un màster o postgrau que es correspongui amb la idea que tinc per al meu 

futur professional.

Com ja he comentat altres vegades, entenc que és difícil trobar un horari que vagi bé a totho, però a mi personalment part de l'horari de l'exposició de Passaport a la 

Professió se'm solapa amb una classe que tinc de 13:30 - 14:30 hores, i m'és una mica difícil assistir a la classe, encara que entre les gravacions i ajuda dels companys 

ho vaig podent combinar tot, en aquest any que és més difícil per a tots.

Pel que fa als continguts i l'enfocament no tinc res a dir, ja que l'estructura que se segueix i l'és explicacions que es donen són molt bones. Així mateix, cal destacar que 

les ponents que han intervingut han fet la xerrada molt dinàmica.

Personalment, m'ha agradat que s'expliqués els tipus de màsters que oferia la nostra universitat i més concretament la nostra facultat, així com una breu explicació 

sobre aquestes per tenir una idea global del que tracten.

Pel que fa a les activitats, m'agradaria proposar que es pogués portar a alumnes que van estudiar el grau de farmàcia i que estiguessin o hagin finalitzat algun dels 

màsters que ofereix la UB, en concret dels que hi ha a la facultat de Farmàcia. Això ajudaria molt, ja que és un punt de vista més proper i es podrien resoldre dubtes 

que potser algun docent no podria donar explicació. Un exemple clar podria ser com van triar el màster, les seves opinions respecte a aquests, entre d'altres.

Així mateix, també afegiria a gent que hagi estat en el programa Erasmus i que ens expliquin on van anar, la seva experiència, si va trobar alguna dificultat en el 

procés, etc.
La sessió m'ha semblat que estava molt bé estructurada i encara que s'explica tot de manera molt general, queda tot molt clar i ens han informat de les diferents 

opcions que tenim a cinquè i totes les opcions acadèmiques a l'acabar la carrera.

La ponent ha demostrat que dominava molt tota la informació que ens estava donant i ens ha donat un tracte de proximitat donant el seu punt de vista sobre els 

possibles dubtes que podíem tenir sobre el nostre futur i motivant-nos a continuar formant-nos a l'acabar el grau de farmàcia.
La sessió ha estat molt bona i molt interessant. Fins fa poc no m'havia plantejat què fer després de la carrera i la veritat que xerrades com aquestes m'ajuden a veure 

una mica més cap el camí on vull anar. 

En aquest cas, ha estat molt completa i no m'ha deixat cap mena de dubte. Pot ser també estaria bé afegir una mica els continguts que es tracten en cada màster 

oficial o propi, però també entenc que és probable que les sessions s'allargarien un poc massa. Així i tot, s'ha informat d'on o a quina web podem trobar la informació 

corresponent a cada tipus d'ensenyament, ja sigui oficial i reconegut per l'EEES o un màster o postgrau (inclou també diplomes, experts o cursos superiors universitaris). 

La ponent, Àngels Franch, ha duit a terme la sessió en un ritme bastant adequat, ni molt ràpid ni molt lent, ideal per entendre de què es parlava. A més, el power point 

portava la informació suficient per no perdre's durant la xerrada. 

En aquest cas, la durada de la xerrada ha estat una mica més curta, aproximadament uns 45 minuts, suficients per explicar tot el que calia explicar. L'horari, perquè la 

xerrada no és solapi amb pràctiques o classes, és bastant adequat.
Ha estat molt interessant per incentivar-nos a pensar en el que volem fer al acabar la carrera. 

Han tractat molt el tema de màsters de la Universitat de Barcelona però han aprofundit poc. Tot i que entenc perfectament que no hi ha temps de profunditzar molt 

m'hagués agradat.

M'agradaria més menció dels camins específics que es poden seguir a partir de farmàcia ja que n'hi han moltes sortides i vaig una mica perduda amb el tema. Sé que 

és complicat però m'agradaria una estructuració en sectors de possibles sortides i una mica una explicació de cada una. 

També podrien haver fet mes menció a les sortides professionals de cada màster ja que és un tema que seria de interès per tothom ja que al final és un mitjà per 

aconseguir la feina. 

També hagués estat bé veure el punt de vista de algun estudiant tot i que m'han comentat que els estudiants organitzen també unes xerrades de màsters en els que 

conviden exalumnes de la UB per tal de que comentin la seva experiència i suposo que aquest factor es resoldria allà. 

Globalment ha estat una xerrada que encoratjava a iniciar una cerca personal de les possibilitats futures. Un factor que considero important sobretot en el moment 

del curs que ens trobem i abans de les vacances de Nadal on podrem dedicar temps a la cerca.
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Respecte al contingut m'ha semblat l'adient, la informació necessària per poder assolir el concepte bàsic de Màster, Postgraus i Doctorat. Recomanaria afegir 

exemples, com per exemple el d'un estudiant de Farmàcia que vol treballar en la investigació: quins estudis hauria de realitzar per millorar la seva formació en aquest 

àmbit o bé vol treballar en una oficina de Farmàcia; i així saber com començar a buscar un altre tipus d'estudi que s'adapti millor al que està buscant i així aprofitar 

molt més la seva formació.

El contingut de la ponent ha sigut clar i entenedor, no m'ha generat cap dubte, la informació la transmet de manera organitzada, cosa que m'ha ajudat a estructurar 

la informació de manera clara i concisa.

Respecte a l'horari em sembla perfecte, ja que no se'm superposa amb cap pràctica ni classe teòrica, ja que és al migdia. No canviaria l'horari.

Respecte al calendari m'agradaria que hi hagués moltes més sessions sobre aquest, ja que són essencials per saber que fer després de graduar-te i és un pas molt 
Aquesta xerrada m'ha semblat correcte ja que la informació sobre els màsters ha estat adequada, tot i que jo estic cursant segon de la carrera de farmacia i per tant 

encara no fare servir la informació donada en aquesta xerrada. 

En aquest cas l'horari m'ha semblat be ja que aquesta ha durat una mica menys que les anteriors i s'ha resumit el tema dels màsters de manera correcte.

Potser el que millloraria hauria sigut explicar els diferents màsters que hi ha al grau de farmacia tot i que entenc que era una xerrada més ràpida on no donava temps 

de entrar detalladament en temes concrets i era més informació general sobre els coneixements del màster i del postgrau.  

El que m'ha agradat sobre la xerrada es que la encarregada de donar-la estava pendent de que la gent fes preguntes i de els dubtes obtinguts.

L’horari sempre em va bé, de moment, i la duració de la sessió va ser adequada al que es va explicar, més llarg s’hagués fet pesat. 

La introducció que se’ns va fer va ser molt dinàmica i et posicionava a seguir escoltant atentament la sessió.

M’hagués agradat poder tenir diverses opinions sobre els màsters o postgraus que es fan a la facultat de Farmàcia. Hagués estat bé que algun alumne que ha cursat 

els màsters ens donés la seva opinió. O que algun professor o coordinador dels màsters ens fes una breu introducció, per saber les diferències entre màsters o a quin 

tipus de perfil van més destinats per a la sortida laboral.

Vaig trobar molt bé que ens expliquessin la gran oferta i varietat de postgraus, ja que no sabia l’existència de les diferents modalitats que no són màsters. Però no em 

va quedar gaire clar perquè seria millor realitzar una d’aquestes modalitats o en quins casos ho recomanarien. Potser per fer formació continuada.

Potser vaig trobar a faltar que es resolguessin més dubtes sobre la realització del doctorat, quines recomanacions farien les mateixes ponents sobre aquest camí. 
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10/3: Sessió de Galenicum

BUIDATGE QÜESTIONARIS

VALORACIÓ QUALITATIVA

Nº RESPOSTES: 1

PREGUNTA 10: Quines propostes de millora faries si es torna a organitzar aquesta sessió (a nivell de continguts, enfoc, ponent, activitats, calendari, 

horari, durada...) Mínim 20 línies i un màxim 40 línies. La resposta ha de ser profundament argumentada.

Els aspectes que jo milloraria serien que potser els ponents eren gent massa distant a nosaltres en el sentit que tenien molta més trajectòria en la majoria dels casos i 

potser les seves posicions o situacions tant laborals com personals quedaven allunyades del nostre present  i del que potser serà el nostre futur. 

El enfoc em va semblar potser massa teòric en molts casos, el vocabulari i els termes empleats potser quedaven una mica lluny dels nostres coneixements actuals i a 

vegades em costava seguir i entendre quina era la seva tasca concretament i quin era el funcionament de l&#039;empresa. És un món molt ampli i complexa. 

Estava bé com a idea general però potser eren visions molt llunyanes al que ens trobarem nosaltres un cop sortim al món laboral per que ens queda una mica per 

arribar a les posicions on estan ells treballant. 

Entenc que el funcionament de la xerrada era molt dinàmic i en poc temps per que la idea era adquirir quatre pinzellades del que feien aquestes persones a la seva 

feina, però és per això que en alguns casos crec que no es va triar bé el que explicaven i va ser una mica dens de comprendre i de seguir, no era gaire atraient i 

motivador. Potser també es aquest fet de que els termes empleats no eren gaire assequibles pel nostre nivell o que no tenim coneixements previs de com funciona la 

indústria, ni el procés ni res d&#039;aquest món i per això costava de comprendre algunes coses. 

Suposo que en altres edicions el fet de fer-ho de forma presencial feia que tot fos més dinàmic i atraient, penso que guanyar-se el públic darrera la pantalla és mot 

més difícil.
La informació rebuda en aquesta sessió  és molt útil de cara a pensar en el nostre futur professional. 

Respecte al contingut, ha sigut una xerrada informativa on els ponents era gent que es dedica a allò que està explicant i, per tant, saben de primera mà com 

funciona i en què consisteix exactament la feina. Això és de gran utilitat, ja que ens poden donar consells o indicar si per a un determinat lloc de treball és 

recomanable tenir algun títol concret, o no cal... 

Pel que fa a la durada, crec que hauria estat millor haver fet les conferències en dos dies, perquè eren molta informació. És clar que podies connectar-te a les que 

volguessis, però ja que ens han donat l&#039;oportunitat de conèixer com es treballa a la indústria, trobo que és interessant escoltar al màxim de ponents possibles, i 

estar 6 hores seguides és massa per mantenir l&#039;atenció dels assistents... 

D&#039;altra banda, l&#039;horari coincideix tant amb les últimes classes de matí com amb les primeres de tarda. Per això penso que hauria estat millor haver fet dues 

sessions més curtes a l&#039;horari de migdia.

Tot i aquest petit problema del temps, la xerrada ha estat molt ben organitzada i era bastant dinàmica. Els ponents tenien uns 20 minuts per transmetre la seva 

Durant la carrera es mencionen molt les dues grans branques del grau de Farmàcia, que son farmàcia hospitalària i la branca de “industrial”, i tots aquests anys he 

tingut la sensació que mai ningú acaba de explicar-nos en que consistia això de treballar a la industria farmacèutica. Per això, aquesta sessió m’ha semblat molt 

enriquidora i vertaderament necessària per esclarir dubtes i donar llum a un ampli ventall de sortides professionals de les quals mai se’ns parla amb profunditat.

El que si que voldria comentar, pel que fa a aspectes a millora és que vaig tenir la sensació que s’havia demanat a tots els ponents que expliquessin les mateixes 

quatre coses; quina era la seva feina, en quin sector treballaven, com era “un dia a la oficina” i quines aptituds havia de tenir una persona en el seu càrrec. Realment, 

em semblen quatre punts molt encertats per donar cinc cèntims, de manera ràpida, sobre en que consisteix cadascuna de les sortides professionals a la industria, però 

a l’hora, vaig tenir la sensació que s’explicaven poques “anècdotes personals” i no se centrava tant en explicar com arribar fins a on havia arribat cada persona, i un 

cop allà, quina feina desenvolupava cadascú. 

Relacionat amb això, una altra de les coses em semblen millorables és la duració de cada xarrada. Em va semblat que el temps era limitat (potser això també va 

impedir explicar més anècdotes personals) i, com a mínim a les sessions de la tarda gairebé no hi havia temps de preguntar dubtes i no vam poder fer els kahoots. 

A part d’això, realment no tinc més propostes de millora i de fet voldria tornar a destacar que m’ha semblat una de les millors xarrades que s’han fet fins ara.
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A aquest taller de Passaport a la Professió &amp;quot;Galenicum: University joins Industry&amp;quot; ja hi havia asssitit el curs passat a mode presencial (un parell de 

dies abans que comencés la pandèmia i el confinament total!). M&#039;és fàcil doncs, observar  que hi ha punts millorables pel que fa a aquest any respecte a 

l&#039;anterior.

En primer lloc, el fet que la jornada fos tota on-line es va fer un xic llarga i poc còmoda de seguir. Ja sé que és complicat buscar alternatives a aquest format - i menys 

ajuntant a tanta gent com tots els qui vam estar presents a les xerrades - però això no treu a què van ser moltes hores d&#039;estar davant d&#039;una pantalla i, en 

la majoria de casos, només escoltant a algú xerrar, amb poca interacció. A més a més, els ponents s&#039;anaven allargant cadascun d&#039;ells una mica, i al no 

ser presencial, entenc que deu ser més violent haver de dir que pleguin. Això va fer que s&#039;anés acumulant més temps i no es poguessin fer la majoria de kahoots, 

que és la part on més interaccionem els oients de les sessions.

Un altre aspecte també millorable és la comptabilització de l&#039;assistència d&#039;aquells qui estem seguint totes les sessions del curs de &amp;quot;Passaport a la 

Professió&amp;quot;. En un primer mail que ens havia enviat la coordinadora de les sessions s&#039;especificava que podríem entrar i sortir de les sessions quan 

volguéssim. Òbviament vam suposar - o almenys jo - que un mínim d&#039;hores sí que hauríem d&#039;estar connectats, però no es va aclarir quantes. En començar 

la primera xerrada del taller, es va anunciar que havíem d&#039;assistir-hi a un mínim d&#039;un 50% de sessions. En el meu cas no va haver-hi cap problema, però sí 

que conec a gent a qui va afectar aquesta decisió havent de desfer plans o saltant-se classes. Simplement doncs, crec que no hagués estat de més haver-ho explicat 

ja a aquell primer mail, i així la gent es podria haver organitzat ja d&#039;entrada.

Les meves propostes de millora pel que fa a aquest taller reconec que han estat més &amp;quot;crítiques&amp;quot;. Però sí que m&#039;agradaria donar les gràcies 

a qui ha organitzat les xerrades aquest curs, perquè entenc que no deu haver estat gens fàcil trobar a gent que fes de ponent perquè aquest any aquesta figura Trobo que el ponent treballador de l&#039;empresa Ferrer ha parlat de manera molt clara i entenedora, i ha exposat els conceptes de manera molt ordenada però, 

tot i així, ha interaccionat poc amb els oients, de manera que no ens ha fet preguntes directament, ni ens ha deixat conceptes per a reflexionar i debatir durant la 

xerrada. Hauria pogut incloure aspectes més dinàmics en la seva exposició, ja que al ser una ponència que dura diverses hores, cal mantenir la nostra atenció i 

participació activa.

Sobre el següent ponent, el que ens ha parlat sobre control de qualitat a la indústria farmacèutica, trobo que hi ha hagut el mateix problema: el professor ha exposat 

de manera clara i adequada els conceptes, però ha interactuat poc amb els oients.

Bé, aquest segon ponent (dels què he pogut escoltar jo), al final sí ha respòs algunes preguntes i ha solucionat alguns dels nostres dubtes, així com ha explicat els seus 

motius per treballar en la posició en què treballa ell actualment.

Trobo que ha estat molt positiu el fet que el ponent ens expliqués la posició que podria ocupar cadascú dins la indústria farmacèutica segons no només els seus 

coneixements, sinó les seves habilitats i aptituds, així com també la seva personalitat i manera d&#039;enfocar els resultats.

Pel que fa a l&#039;horari de la sessió, entenc que és complicat fer-la a una franja horària que vagi bé a tothom. Però m&#039;ha estat difícil assistir a molts blocs de 

la xerrada perquè tenia classes online. Per sort, no tenia pràctiques i he pogut connectar-me a la tarda.

Potser s&#039;hauria de fer millor en horari de tarda, per tal que més alumnes hi puguin assistir.

O inclús potser es podria mirar de fer en dies separats, a l&#039;horari de migdia durant uns quants dies. Entenc que és difícil trobar un dia que vagi bé a tothom i que 

s&#039;ha fet el millor que s&#039;ha pogut.
La sessió en general ens dona molta informació i ens donen visions sobre les diferents sortides al mon de la industria farmacèutica. 

L’enfoc que la majoria dels ponents han donat, m’ha semblat realista i propera i ens han animat a que si ens agrada la industria farmacèutica, ho intentem.

La organització de la sessió, va estar bé, encara que va haver algun canvi d’horari i alguna sessió que potser és va allargar més del que tocava i va fer que hi hagués 

una mica de descontrol sobre quina xerrada estàvem fet, però un cop ens situaven, resultava fàcil de seguir.

En alguna sessió també és va realitzar algun petit Kahoot que va ajudar a dinamitzar-la i potser fer-la més divertida. 

Al ser una sessió tan llarga, potser si que escolliria una altra data on no haguessin pràctiques o exàmens ja que era una mica difícil de compaginar per poder veure les 

xarrades que més ens interessaven o haver repartir les xerrades en dies diferents. Crec que a molts, ens hagués agradat veure més xerrades de les que vam poder 

veure. 

Potser, aquesta sessió si que ens hagués quedat gravada per aquest motiu. 

En general em va semblar una xerrada bastant interessant, cada sessió va tenir una durada adequada i que ens ajuda a veure totes les sortides professionals que 

tenim en aquest àmbit i saber quina s’adapta més a les nostres preferències i aptituds.

Aquesta xerrada m&#039;ha agradat molt. De fet, la indústria farmacèutica és un tema que m&#039;interessa molt de cara al futur i aquesta sessió m&#039;ha ajudat 

a veure que hi ha moltes més sortides professionals al món laboral de les que em pensava. A més, que els ponents siguin joves que no fa molts anys estaven cursant la 

carrera de Farmàcia a la Universitat de Barcelona o una altra universitat i que expliquin el procés que han seguit (ja siguin màsters, post-graus, doctorats...) fa que 

pareixi que és molt més proper. D&#039;altra banda, pot ser sigui perquè només estic a tercer de carrera i encara no conec tot el llenguatge tècnic dins de Farmàcia, 

però a estones se&#039;m feia difícil i complicat seguir als ponents perquè parlaven molt tècnicament dels processos dins la indústria farmacèutica o del que fan 

feina. Utilitzaven tecnicismes que a nosaltres encara no ens han explicat i a algunes sessions se&#039;m feia difícil seguir-los. Pot ser s&#039;hauria d&#039;haver 

contemplat una mica que no tots érem estudiants de quart o cinquè que ja estan acabant la carrera i aquest futur se&#039;ls queda més a prop i probablement 

entenen més aquest llenguatge tan tècnic. 

No he pogut assistir a totes les sessions per altres motius, però és una cosa que m&#039;hagués agradat ja que n&#039;hi havia que semblaven molt interessants, però 

no les he pogudes escoltar. Crec que una solució seria que les sessions, enlloc de fer-se en un dia durant 6 hores seguides, es dividissin en dos o tres dies, ja que en un 
M&#039;ha semblat una xerrada molt interessant i molt practica per obtenir una visió global del sector. Jo ja hi havia acudit altres anys i la veritat és que es molt 

dinàmica i útil.

Em sembla molt be que la universitat s&#039;encarregui de organitzar aquestes conferencies ja que poder escoltar una mica de cada sector de una industria 

farmacèutica directament de professionals que es troben actualment en una feina d&#039;això és molt enriquidor i també molt útil que deixin el seu contacte per 
El contingut m&#039;ha semblat adequat al meu nivell ja que em trobo en el tercer any de grau i ja he començat amb Galènica I, Legislació y Farmacologia General. 

Així que he pogut seguir la sessió mentre parlaven del medicament i la seva fabricació. No obstant per a persones que no hagin fet encara aquestes matèries els hi 

costarà una mica comprendre petites coses. Les presentacions de cada ponent estaven ben organitzades i m&#039;ha sigut de gran ajuda per con-solidar totes les 

explicacions. A més a més, totes seguien un mateix ordre.

M&#039;ha semblat molt útil fer ponències breus de diferents àmbits i  farmacèutics de diferents edats i de diferents rangs en la empresa o laboratori.

Respecte a l&#039;horari, només he assistit de 11.30 a 5.20 ja que tenia una classe pel matí i també per la tarda. M&#039;hagués agradat haver assistit des de les 11, 

però no ha sigut possible. Proposaria fer la sessió 1 a 3 de la tarda en 2 dies si no dona temps ja que matins i tardes molta gent té pràctiques que són obligatòries. 

La durada m&#039;ha semblat una mica inadequada per a mi, però la adient per a que cada ponent pogués explicar de marera dinàmica i entenedora la seva 

opinió envers el seu treball.

Respecte el calendari, ha sigut bo ja que no tenia cap pràctica pel matí, però si classe pel matí i la tarda.

En conclusió, seguiré assistint a les sessions ja que són molt profitoses per a un alumne que esta a meitat camí o bé a punt de finalitzar el grau de Farmàcia i no sap 

com enfocar la seva vida professional o bé no sap quines sortides hi ha, a part de la farmàcia en oficina. M&#039;ha sigut molt útil per decidir com enfocaré la meva 
Aquesta sessió m&#039;ha semblat molt interessant sobretot per les perosnes que ja cursen cinqué o un màster ja que va més enfocada a buscar un lloc de treball i 

tenir certs contactes. En el meu cas vaig a tercer i tot i que m&#039;ha servit per informar-me sobre un altre via de sortida de la farmacia com es la gestió, encara no 

m&#039;ha aclarat si vull o no agafar aquetsa branca.

Per trant segurament un altre any mé endevant hem torni a apuntar a la xerrada per tornar a escoltar totes les presentacions amb més detalls i veure si hi ha noves 

incorporacions.

El dia de la  xerrada m&#039;ha semblat correcte i les diverses xerrades també. Gairebé totes elles tenien una bona dinàmica o la persona explicava el tema i després 

preguntava dubtes i feia un kahoot sobre el tema, tot i que per falta de temps les primers si que van poguer fer-ho, les últimes no per falta de temps.

La durada era de once del matí a cinc de la tarda per tant era molt dificil estar tota la xerrada completament atent ja que només van haver dos descansos molt curts, 

però entenc que per explicar tots els departaments es necesitava molt de temps ja que era just que tots tinguessin el mateix temps per explicar tots els detalls dels 

diferents temes.
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BUIDATGE QÜESTIONARIS

VALORACIÓ QUALITATIVA

Nº RESPOSTES: 10

PREGUNTA 10: Quines propostes de millora faries si es torna a organitzar aquesta sessió (a nivell de continguts, enfoc, ponent, activitats, calendari, 

horari, durada...) Mínim 20 línies i un màxim 40 línies. La resposta ha de ser profundament argumentada.

Crec que la xerrada va assolir força les meves expectatives. 

De cares a l&#039;any que ve el que milloraria potser no li donaria tant de pes al contingut sobre la col·legiació. Es podria fer més curt o més per sobre. És a dir, no 

profunditzant tant en alguns aspectes més econòmics o de necessitats laborals, ja que potser això en el moment que ho necessitis ja ho sabràs o et podràs dirigir 

directament al col·legi i allà t&#039;informaràn. A més, d&#039;aquí a que això arribi potser ja ha cambiat la normativa.

D&#039;altra banda, crec que haurien de haver-nos exposat per exemple com a alumnes de tercer, segon curs i demés, quin interés podia suposar per nosaltres 

formar part de aquest grup. Tot i això, crec que les noies ho van saber sintetitzar prou bé. 

A més, tot i que van explicar bé quines avantatges tenia el fet de col·legiar-se i les tarifes i demés, no vaig acabar de entendre quina funció tenien les persones que 

formaven part del col·legi i quina necessitat hi podia haver de formar part. 

Crec que l&#039;horari escollit és correcte ja que es una hora que la gent encara no està molt cansada i es combinable amb les pràctiques i demés, tot i que crec 

que es podria sintetitzar una mica més ja que es fa una mica llarg al mig dia. 

Pel que fa a les sortides laborals es podria haver relacionat més amb el col·legi de farmacèutics ja que no vaig acabar de entendre bé per que ens ho exposàven 

elles. Opino que ho van explicar molt bé i de manera molt clara però no vaig entendre que hi tenia a veure el col·legi amb això. 
Personalment, penso que aquesta sessió ha estat molt satisfactòria, ja que els temes tractats han sigut molt interessants i diferents dels temes que normalment 

s&#039;acostumen a tractar en aquest tipus de xerrades. 

Pel que fa al contingut, trobo que no hi ha res a millorar. Es nota que les ponents dominen el tema i l&#039;explicació ha estat completa i molt entenedora. A més a 

més, el tema del col·legi de farmacèutics i tot el que això representa era molt interessant i és una cosa que no s&#039;acostuma a parlar gaire. Per tant, per molta 

gent era el primer cop que sentia a parlar d&#039;aquesta institució i tot el que es du a terme allà. 

D&#039;altra banda, l&#039;aportació final de les companyes que han fet les pràctiques a l&#039;empresa també ha sigut molt encertada i penso que, amb la seva 

aportació, més d&#039;un dels oients s&#039;anima a fer-les també. 

Respecte a l&#039;organització general de la sessió, coincideixo que l&#039;horari de migdia és el més adient per fer aquest tipus de sessions informatives, ja que com 

és online crec que tots els estudiants es poden adaptar perfectament per poder assistir. 

Per últim, m&#039;agradaria comentar que ha sigut una xerrada molt dinàmica i no s&#039;ha fet ni massa llarga ni massa curta. En altres paraules, la gestió del temps 

Després de les dues xerrades guiades per ponents del Col·legi de Farmacèutics, tres noies van presentar-nos les seves experiències en l&#039;assignatura 

&amp;quot;Pràctiques en Empresa&amp;quot;. Tots tres testimonis van ser molt ben explicats i es van emmotllar en el que crec que representen aquest tipus 

d&#039;estades per als qui encara estem estudiant; el que esperem d&#039;aquest tipus de pràctiques i les expectatives que en tenim. Van desenvolupar i aclarir molt 

bé els dubtes que freqüentem, i van ser molt transparents i realistes també en altres aspectes com el procés d&#039;admissió, la recerca activa per part dels estudiants 

per trobar convenis i els tempos que cal seguir en cas que es vulguin fer a l&#039;estiu o durant el primer semestre. La meva crítica, però, bé amb relació a què 

aquesta part de la xerrada va quedar una mica com allà penjada, com un bolet. Entenc que seria molt més interessant haver pogut contactar amb elles - o altres 

estudiants que també l&#039;han cursat - el dia que se&#039;ns presenta l&#039;assignatura (que si no recordo malament, va ser la primera sessió de totes). Aquell dia 

teníem la informació més fresca, i els seus testimonis haurien complementat molt bé les explicacions que ja havien donat les professores coordinadores de 

l&#039;assignatura. Tot i així, agraeixo l&#039;esforç que van fer totes tres en exposar els seus casos, i més en l&#039;horari de la xerrada (que sol ser l&#039;hora de 

dinar o de descans per molta gent). També entenc perfectament que no ha de ser fàcil contactar amb antics alumnes; no tothom està disposat a fer una xerrada a la 

universitat, o hi ha problemes per quadrar horaris....

En definitiva, tots tres temes d&#039;aquesta (pen)última sessió del Passaport a la Professió m&#039;han semblat molt interessants, i trobo que s&#039;haurien de fer 

arribar a un volum més gran d&#039;estudiants. Això no només em passa amb aquesta sessió, ja fa moltes que comento en aquesta secció que la informació de les 

xerrades és d&#039;un interés molt important segurament per molta gent; però que per motius que desconec, l&#039;oferta de la xerrada informativa sembla que no 
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Com he dit altres vegades en els comentaris sobre les exposicions, trobo que l&#039;horari és difícil de quadrar amb tots els estudiants. Entenc que tots tenim classes, 

pràctiques i alguns de nosaltres, a més, també treballem, i és complicat trobar una franja horària que ens vagi bé a tots. El fet de fer-ho al migdia pot solapar-se amb 

algunes de les nostres activitats.

El fet d&#039;haver fet una xerrada cada més, amb el seu corresponent feedback i comentaris posteriors, sí que ho trobo molt positiu.

En aquesta exposició en concret hi trobo poques mancances, ja que realment és n he pogut aprendre sobre les diferents sortides del nostre grau, a més explicades 

pels propis professionals que s&#039;hi dediquen. Potser m&#039;han faltat alguns professionals dedicats a l&#039;oficina de farmàcia, però com que aquests ja els 

coneixem de primera mà, no ha estat malament.

També mha semblat positiu el fet que ens parlessin les noies que estan com a post-dostorants en la pròpia universitat, ja que és una sortida (la investigació) en la què a 

vegades no hi pensem, i és molt important tant per al nostre futur professional com per a la societat, ja que contínuament aportem nous coneixements.

Específicament sobre les sortides a la indústria farmacèutica, trobo que hi ha hagut alguns conceptes repetits respecte la xerrada del mes anterior, on ja van venir 

treballadors d&#039;aquest àmbit. Torno a dir, però, que sempre és positiu poder escoltar persones que han estudiat el nostre mateix grau i que ara es dediquen a 

diferents àmbits de la farmàcia.

En general, considero que ha estat una sessió molt dinàmica i ben explicada ja que està enfocada a conèixer totes les opcions que tenim quan acabem la carrera. 

Crec que se li dona un enfoc molt general, i per tant, crec que la faria abans que altres sessions ja que poden ajudar a orientar-nos més generalment i després veure 

amb més profunditat altres sortides com la de la sessió anterior en el món de la indústria farmacèutica. 

La ponent va explicar-ho tot molt bé, i va quedar tot molt clar, va parlar de moltes coses sobre el collegi i sobretot a nivell de sortides professionals en l’àmbit de 

l’atenció primària i de la salut publica que no coneixia. 

Crec que és una sessió a la que se li hauria de donar més ressò, ja que els estudiants tenim molts dubtes sobre el nostre futur durant tota la carrera i no sabem realment 

quines són totes les sortides que tenim fins que no l’acabem i ens exposem al món laboral. Intentaria que hi hagués més promoció en aquest sentit. 

La duració ha estat adequada pel meu punt de vista, encara que, com he dit respecte a anteriors xerrades, l’horari no em sembla molt adequat tant per si tenim 

pràctiques o treballem pel matí o a la tarda, miraria de fer-les en un altre horari o inclús, mirar la possibilitat de fer dos sessions.

La sessió ha estat interessant. Havia sentit parlar del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, però no sabia exactament que era ni per què servia. Després de la sessió 

se m&#039;han resolt bastants de dubtes. En referència a les ponents, es veia que sabien de què parlaven ja que hi treballen i s&#039;han explicat molt bé, s&#039;ha 

entès tot. A més, m&#039;ha agradat que a part de les dues ponents del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona hi hagués ex-estudiants de la carrera de Farmàcia 

que havien fet o estaven fent el doctorat i en el passat havien fet les pràctiques en empressa i contaven les seves experiències. Ja que aquesta ha estat la darrera 

sessió, dir que fer una sessió per mes és bastant adequat perquè així tampoc es fa molt pesat i et permet seguir i conèixer quins camins d&#039;orientació laboral o 

quan acabes la carrera pots seguir. Crec que com he dit en altres enquestes, l&#039;horari no és el més adequat, però tenint en compte que a la carrera de Farmàcia 

tenim classes al matí i pràctiques per la tarda tampoc hi ha moltes alternatives a fer les sessions al migdia. La durada és adeuada, normalment no es solen fer ni molt 

llargues ni molt curtes, al meu veure. 

Hagués estat millor i m&#039;hagués agradat que les sessions s&#039;haguessin pogut fer presencialment, però per culpa de la pandèmia de la COVID-19 no ha estat 

possible. Actualment tenim la sort de que la majoria de coses es poden digitalitzar, encara que no acaben de ser el mateix, ja que en alguns moments la connexió em 

fallava i en alguns moments no podia atendre i quan tornava a connectar-me, a vegades em costava tornar a seguir el fil si havien canviat de tema. A més, que 

trobo que no només amb les xerrades, sinó que amb les classes o pràctiques online costa molt més estar atent i et distreus amb més facilitat que no si fos presencial. 

Però de que sigui presencial o online ja no depèn de nosaltres i esperem que aviat poguem tornar al 100% de la presencialitat. En resum, la sessió ha estat molt bé i 

m&#039;ha ajudat a conèixer una mica més del que es pot fer amb el grau de Farmàcia.

La exposició ha estat molt interessant i profitosa. Potser m&#039;hagués agradat la participació de farmacèutics de diferents sectors, com per exemple hospital o salut 

pública ja que des del col·legi de farmacèutics ens han mencionat en què consistien aquestes posicions però considero que algú que ho pugui explicar en primera 

persona donaria una visió molt més verídica que com arribar-hi i les tasques bàsiques a realitzar. 

Tot i així la visió global que ens han oferint ha estat molt enriquidora i positiva, també considero útil saber que ens podem precol·legiar sense cap cost per tal de veure 

què ofereix el col·legi de farmacèutics i veure per tant si volem formar-ne part o no. 

Jo sóc una estudiant de cinquè, per aquest motiu tot i que han recomanat molt les pràctiques curriculars, en el meu cas no podré fer-les ja que ja m&#039;ha passat el 

període. De totes maneres es una xerrada molt bona i si fos una alumne de quart segurament hagués intentat realitzar-les. 

M&#039;ha semblat positiu el canvi de el treball per una altre xerrada en la que parlarem de la actualitat del mon professional per a joves, ja que és un tema que ens 

preocupa molt a tots els estudiants de final de carrera i complicat. Si que és veritat que al no tenir aquesta informació abans, pot dificultat les coses a l&#039;hora de 

assistir-hi. En el meu cas haure de mirar si puc demanar un temps a la feina per poder connectar-me, però la veritat és que m&#039;interessaria molt.

Respecte al contingut m&#039;ha semblat l&#039;adient i molt ben enfocat, tot estava ben explicat en les diapositives del ppt. Proposaria afegir exemples sobre quins 

avantatges suposa ser col·legiat.

Les ponents estaven especialitzades en allò que s&#039;anava explicar el dia del seminari, dominaven molt bé cada apartat que explicaven, l&#039;explicació era 
La sessió a nivell de continguts m&#039;ha semblat molt bé ja que no coneixia els detalls sobre el col·legi de farmacèutics i no sabia que tenia bastant importància 

sobre el món de la farmàcia. El calendari molt bé perqué no coincidia amb cap classe ni activitat, el que si que conviaria seria l&#039; horari ja que totes le xerrades 

han estat al mitgdia.

La durada ha estat correcte ja que han explicat tot l&#039;important, però per a mi el millor de la xerrada va ser l&#039;enfoc perque primer van fer una explicació 

sobre el col·legi i tot el  que implica.

Després unes noies van explicar la seva experiencia, i gràcies a això vam poder veure l&#039;enfoc desde el punt de vista teòric i pràctic gràcies als seus testimonis.

Per tant d&#039;aquesta xerrada realment no canviaria res perque va ser molt interessant i va enseyar un altre branca de la farmàcia que molta gent no coneixia.

Sessió "Diàlegs amb la professió": PASSAPORT A LA PROFESSIÓ - Grau Farmàcia (Curs 2020/21)
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