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FITXA TÈCNICA 

ACCIÓ D’ORIENTACIÓ DINS DEL CURRÍCULUM 

I Seminari “Passaport a la professió” – Facultat de 

Farmàcia 

Dimecres durant el curs 2012/13 (1a Edició) 

Presentació 

El deganat de la Facultat de Farmàcia ha demanat al Servei d’Atenció a l’Estudiant redirigir els continguts 

d’orientació inclosos fins al curs 2011/12 a la Jornada d’Orientació Professional dins d’un seminari associat a 

l’assignatura optativa de Pràctiques a Empreses Químico-Farmacèutiques del grau de Farmàcia. 

En aquest context, s’han organitzat un conjunt de conferències i taules rodones al llarg del curs 2012/13 a 

l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia amb la participació, entre d’altres, del Col·legi de Farmacètics, 

representants del món empresarial de la farmàcia, i tècnics d’orientació del SAE. 

Els alumnes podien assistir a cada una de les activitats de manera espontània o bé amb la finalitat 

d’aconseguir un crèdit ECTS de caràcter optatiu amb una assistència mínima i l’entrega d’un treball 

relacionat amb la temàtica del seminari.    

Complementari a les conferències i taules rodones es van organitzar un conjunt d’activitats de caràcter 

personalitzat per a que els alumnes puguéssin rebre assessorament tècnic a càrrec d’una de les 

orientadores del Servei d’Atenció a l’Estudiant a les pròpies instal·lacions del SAE. 

La Facultat de Farmàcia ha planificat el calendari i continguts del seminari, ha convidat els especialistes en 

l’àmbit de la farmàcia. 

El Servei d’Atenció a l’Estudiant ha difós, ha gestionat la inscripció i ha controlat l’assistència mitjançant un 

portafoli (veure annex) i ha supervisat la realització del treball per aconseguir el reconeixement acadèmic 

del seminari, a més de la celebració d’algunes conferències.  

Cal dir que aquest seminari es va presentar en una comunicació al VII Trobada de Professors de Ciències 

de la Salut de la Universitat de Barcelona, celebrat a l’1 de febrer de 2013 * 

Objectiu 
Aportar a recursos a l’alumnat per a la recerca d’unes pràctiques, d’una oportunitat professional a 

l’estranger, i de formació continuada.  

Responsable acadèmic Dr. Mercè Pallàs, vicedegana d’Afers Acadèmics i Estudiants 

Dra. Montserrat Miñarro, cap d’estudis del grau de Farmàcia 

Dra. Carmen Escolano, secretària acadèmica i coordinadora de l’assignatura optativa “Pràctiques en 

indústries químico-farmacèutiques” 

Dra. Encarna García, coordinadora de l’assignatura optativa “Pràctiques en indústries químico-

farmacèutiques” 

Destinataris Alumnat del grau de Farmàcia 

Equivalència en crèdits 

acadèmics 

1 crèdit ECTS optatiu 

(També poden assistir espontàniament a conferències aïllades i sense inscripció) 

Sistema de difusió 

• Cartells i postal 

• Campus virtual propi “Passaport a la professió” Notícia a web del Campus de l’Alimentació de Torribera, 

MonUB, Espai Tutors, i al Club de Feina. 

Sistema inscripció Formulari electrònic gestionat des del Servei d’Atenció a l’Estudiant. 

Nombre d’inscrits 96 persones 

Programa 

Conferències a la Facultat de Farmàcia  

27/09 Com començar a buscar feina a càrrec de l’Anna Lluch, tècnica en orientació del SAE - De 

13.30 a 15.30h 

25/10 

 

Presentació de l’assignatura de pràctiques en empreses a càrrec de les coordinadores: Dra. 

Carmen Escolano i Dra. Encarna García - De 13.30 a 15h 

29/10 La professió farmacèutica a través del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona - De 13.30 a 

15.00h 

29/11 Work-shop d’empreses químico-farmacùetiques a càrrec de representants de departaments 

de recursos humans d’indústries químico-farmacùtiques – De 15 a 18h 

13/12 Com presentar un currículum vitae i una carta de presentació a càrrec de M. Àngels 

Colomer, tècnica en orientació del SAE - De 13.30 a 15.00h 

7/02  Taula rodona: quins llocs de treball em puc trobar? a càrrec de representants de 

departaments de recursos humans d’indústries químico-farmacùtiques – De 15 a 18h 
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14/03 Oportunitats a l’estranger a càrrec de M. Àngels Colomer, tècnica en orientació del SAE - De 

13.30 a 15.00h 

 

17/04 Màsters ofertats a la Facultat de Farmcia a càrrec dels coordinadors de cada un dels màsters 

d’aquesta facultat. 

Activitats 

a. Visitar i conèixer els recursos del Club de Feina 

b. Fer una simulació d’una entrevista de feina 

c. Rebre un assessorament personalitzat sobre el currículum vitae 

d. Rebre un assessorament d’una carta de presentació a una empresa 
 

Avaluació per al 

reconeixement de crèdit 

• Assistència obligatòria a 7 de les 11 conferències/activitats d’orientació 

• Treball relacionat amb la temàtica  

Valoració de les 

Jornades 

Es va passar un qüestionari de valoració entre els alumnes assistents a l’última sessió però només el responen 

6 alumnes per la qual cosa es decideix no fer el buidatge per considerar el nombre poc representatiu. 

 
 



Perfil inscripcions Total: 96

Tots els alumnes inscrits són de l'Ensenyament GRAU de FARMÀCIA

Dades inscripcions
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Nº QÜESTIONARIS 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoració sobre l'organització de la jornada

Mitjana Moda

7,5 9,0

8,0 7,0

8,2 7,0

9,2 10,0

8,3 9,0

8,3 9,0

8,0 9,0

Valoració sobre les ponències

Mitjana Moda

7,8 8,0

8,3 8,0

8,0 7,0

7,7 7,0

8,8 10,0

8,5 10,0

8,3 10,0

7,8 8,0

Valoració general de la jornada

Valoració Mitjana Moda

8,7 9,0

8,5 9,0

Màsters ofertats a la 

Facultat de Farmàcia
1,7

Desv. Típica

Desv. Típica

La professió farmacèutica - 

COFB

1,0

1,0

Desv. Típica

Difusió

Sist. Inscripció

1,5

Molt negatiu

Idea de les conferències

Portafoli
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VALORACIÓ QUANTITATIVA

L'assignatura de Pràctiques 

en Empreses

Aspectes a valorar

Normal Molt positiu

0,8

1,2Grau de satisfacció

Dates

Treball

0,8

Interès general 

Ponències

1,3

1,2

1,3

Oportunitats a l'estranger

1,2

1,4

Activitats d'Orientació al SAE

1,2

2,3

1,6

Currículum i carta de 

presentació

Quins llocs de treball em 

puc trobar?

Empreses Químico-

farmacèutiques

1,3
Com començar a buscar 

feina

1,4

7,5

8,0

8,2

9,2

8,3

8,3

8,0
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Sist. Inscripció
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Portafoli
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Treball

Mitjanes
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presentació

Quins llocs de treball em

puc trobar?
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Facultat de Farmàcia

Mitjanes

Valoració sobre les ponències  

8,7

8,5
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Interès general
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Mitjanes

Valoració general de la jornada
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El quadre següent resumeix les valoracions dels participants:

6

Comentaris més representatius:

Comentaris més representatius:

"Res" 67 %

"Deixar les presentacions (diapositives) consultables a la web" 17 %

Més empreses i/o institucions en l'àmbit social 17 %
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VALORACIÓ QUALITATIVA 

A l'apartat de valoració qualitativa del qüestionari, es demana al participant que expressi els comentaris més oportuns sobre allò que li ha 

agradat més i allò que milloraria en relació a l'organització i els continguts de la jornada.

Nº QÜESTIONARIS Aspectes de més 

interès

Aspectes a 

millorar

2

Persones que no expressen cap idea 6 4

Aspectes de més interès Freq.

Aspectes a millorar Freq.

Persones que manifesten idees 0
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