
Què és aquest seminari?

Què és aquesta carpeta? 

Com funciona? 

MODALITAT A - REQUISITS PER ACONSEGUIR 1 ECTS OPTATIU

Data màxima 21 de maig

Per a més informació
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DNI: 

MODALITAT A: 1 ECTS OPTATIU

Seminari d'orientació dissenyat entre la Facultat de Farmàcia i el Servei d'Atenció a 
l'Estudiant de la Universitat de Barcelona, susceptible de ser reconegut com 1 ECTS 
optatiu. Consisteix en un conjunt de conferències i activitats d'orientació 
(individualitzades) amb la finalitat d'aportar recursos per a que l'alumnat de grau de 
Farmàcia, i màsters d'aquesta facultat puguin buscar pràctiques/feina, oportunitats a 
l'estranger, i formació continuada. 

Carpeta a través de la qual l’alumne podrà recollir les evidències conforme assisteix a 
conferències i/o participa a activitats d'orientació. 

NOM DE L'ALUMNE:

2) Realitzar i entregar imprès el treball relacionat amb el contingut d'aquest seminari. 

Al finalitzar cada conferència, o haver participat a alguna de les activitats d'orientació, 
els organitzadors del seminari segellaran on correspongui d'aquesta carpeta. 

A través d'aquesta carpeta en DINA3Sistema control 
assistència

Tipus de treball

Lloc d'entrega

1) Assistir a 7 de les 11 conferències/activitats d'orientació programades dins 
d'aquest seminari.

Servei d'Atenció a l'Estudiant

sae.orientacio@ub.edu - Tel. 934031104
CURS 2013/2014

Data màxima 
entrega

Exercici de reflexió sobre el futur professional de l'alumne (s'explicarà a la primera 
conferència del Seminari). Es penjarà el document al campus del seminari. 

sae.orientacio@ub.edu

Aula Magna de la Facultat de Farmàcia

Màxim 14 de maig (al finalitzar l'útima conferència)

Adreça d'entrega



"PASSAPORT A LA PROFESSIÓ" - Seminari d'orientació per al projecte professional

CONFERÈNCIES A LA FACULTAT DE FARMÀCIA ACTIVITATS D'ORIENTACIÓ 

Data màxima per realitzar aquestes activitats: Dilluns 12 de maig

DATA HORARI NOM

30 Octubre 13,30 a 15h Com començar a buscar feina A1

20 Novembre 13,30-15h
La professió farmacèutica a través del Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona A2

18 Desembre 13,30-15h Com presentar el currículum vitae i una carta de motivació A3

12 Febrer 15-18h Work-shop d'empreses químico-farmacèutiques A4

12 Març 13,30-15h
Taula rodona: quins llocs de treball puc trobar a les empreses 
químico-farmacèutiques?

9 Abril 13,30-15h Oportunitats a l'estranger

14 Maig 13,30-15h Màsters ofertats a la Facultat de Farmàcia

* Els organitzadors segellaran 
on correspongui una vegada 
finalitzi cada conferència.

Aquesta carpeta l'hauràs d'entregar als organitzadors com a màxim el dia 14 de maig 
al finalitzar l'última conferència.

RECORDA: 

MODALITAT A: 1 ECTS OPTATIU

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

Visitar i conèixer els recursos del Club de Feina del SAE qualsevol 
dilluns entre 11 i 13 hores (sense cita prèvia). 

CONFORMITAT*

Aula Magna de la Facultat de Farmàcia A les instal·lacions del Servei d'Atenció a l'Estudiant:

c/ Adolf Florensa 8, Baixos - "Edifici Florensa" de l'Aulari de la Facultat de Belles Arts (Barcelona)

Visitar i conèixer els recursos 
del Club de Feina

Simulació personalitzada d'una 
entrevista de feina

Assessorament personalitzat 
del currículum vitae

CONTROL 
D'ASSISTÈNCIA*

Aquesta carpeta l'hauràs d'entregar als organitzadors com a màxim el dia 14 de maig 
al finalitzar l'última conferència.

RECORDA: 

Activitat individual amb cita prèvia a sae.orientacio@ub.edu, o al 
telèfon 934020565

Activitat individual amb cita prèvia a sae.orientacio@ub.edu, o al 
telèfon 934031104

Activitat individual amb cita prèvia a sae.orientacio@ub.edu, o al 
telèfon 934031104

* Els organitzadors segellaran 
on correspongui una vegada 
finalitzi cada conferència.

Assessorament de la carta de 
motivació


