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Orientació Professional 1 

 

TALLER D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: (codi 10417/02) 

“ Autoconeixement com a eina de promoció professional “ 

 
Docent:  
 
Margarita Rebenaque. Tècnica d’orientació professional de la URV 
 
Objectius: 
 

 Donar informació als estudiants sobre els serveis d’orientació professional que els hi ofereix la 
URV i treballar conceptes l’orientació professional. 

 Oferir estratègies i recursos per l’autoconeixement d’un mateix,  com a eina clau per la recerca 
d’ocupació i la promoció d’un mateix. 

 
Continguts del taller: 
 

 Informació sobre els serveis d’ Orientació professional de la URV: Orientació Individual, Tallers 
d’orientació i Publicacions (quaderns d’orientació) 

 
 Taller pràctic sobre: “ Autoconeixement com a eina de promoció professional” 

o Estratègies bàsiques per conèixer les teves competències, interessos, motivacions, 
capacitats, valors, punts fors i febles, habilitats, etc.  

 
Metodologia:  
 
S’utilitzarà una metodologia activa en la qual es proposaran exercicis tant teòrics com a pràctics: 

 Principis teòrics curts, concisos i inspiradors amb missatges simples, clars i il·lustracions 
gràfiques.  

 Exercicis pràctics individuals per garantir un òptim aprenentatge. 
 
Dia i hora de la sessió: 
 

 Dia:  Dimarts, 20/05/2017 

 Hora:  De 11.00 a 13.00 hores 

 

Lloc d’ impartició: 
 
Aula 416_ Edifici d’aules (A1/A2) 
Campus Catalunya.  Avinguda Catalunya, 35,  43002 Tarragona  
 
Temporalització: 
 

 Primers 15 minuts es portarà a terme la sessió teòrica informativa dels serveis d’orientació que 
ofereix la URV i de com els estudiants poden  fer un us adient del material i recursos 
disponibles. 
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 El temps restant, es portarà a terme el taller teòric i pràctic sobre els aspectes més rellevants 
d’un mateix, com motivació, competències, habilitats, capacitats, etc. com element clau en la 
recerca d’ocupació i en la eina de promoció d’un mateix. 

 

Participants: 

Qualsevol estudiant i/o titulat de la URV. Hi ha un màxim de 25 places, que es cobriran amb les 
persones que emplenin la sol·licitud per rigorós ordre d’inscripció.  

Si no hi ha un mínim de tres persones inscrites, el taller no es durà a terme. 

Si esteu interessats, empleneu la sol·licitud d’inscripció    

 

 

 

Per a qualsevol informació podeu contactar amb :  

Meritxell Ferrer (977  55 88 36) meritxell.ferrer@urv.cat 

Margarita Rebenaque (977 55 85 81) margarita.rebenaque@urv.cat 
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