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TALLER D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: (codi FEE17_01) 

“Aprèn a potenciar el teu currículum i acompanyar-lo d’una carta de 

presentació” 

 
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 sobre com millorar el currículum, com a eina important de promoció d’un 
mateix. I acompanyar-lo d’una carta de presentació. 

 
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: “ Aprèn a potenciar el teu currículum i acompanyar-lo d’una carta de 

presentació”  
o Estratègies bàsiques per optimitzar el contingut i el disseny del currículum.  
o Com fer una carta de presentació per acompanyar aquest currículum 

 
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:  Dilluns, 03/04/2017  

 Hora:  De 13.00 a 15.00 hores 

 
Lloc d’ impartició: 

Aula  A0.2  
Campus Bellissens. Avinguda de la Universitat, 1 de Reus  
 
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 pràctic sobre  les estratègies per millorar el 
currículum i les cartes de presentació 

 

Material: (imprescindible) 

Tots els estudiants que participin al taller hauran de portar imprès en paper el propi currículum, per 
tal de poder fer una millora del mateix. 

Participants: 

Principalment per estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa, però el taller està obert a qualsevol 
estudiant i/o titulat del Campus Bellissens de la URV.  

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

 

Si esteu interessats cal que 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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