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TALLER D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: (FEbio17/03) 

“Com adreçar-se a les empreses per demanar pràctiques externes “ 
 
Docent:  
 
Margarita Rebenaque. Tècnica d’orientació professional de la URV  
 
Objectiu: 
 

 Oferir  estratègies als estudiants per que coneguin quins son els passos a seguir per adreçar-se 
a les empreses, demanar un lloc de pràctiques ajustat a les seves necessitats i interessos 
amb èxit. 
 

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: “Com adreçar-se a les empreses per demanar pràctiques externes”: 

o Coneixement de les competències i habilitats més potents per poder “vendre’m”  
o Determinar els requisits bàsics imprescindibles dels lloc de pràctiques disponibles  i 

establir els punts d’unió amb les pròpies competències.  
o Estratègies bàsiques per apropar-me amb aquestes empreses (CV, carta de motivació, 

discurs de presentació, canals i vies d’accés)  
 
Metodologia:  
 
S’utilitzarà una metodologia activa en la qual es proposaran exercicis  teòrics  i  pràctics 

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

 Exercicis pràctics individuals (autoconeixement) i col·lectius per garantir un òptim 
aprenentatge.  

 
Dia i hora de la sessió: 
 

 Dia: Dijous, 05/10/2017 
 Hora: De 14.00 a 16.00 hores    

 
Lloc d’ impartició: 
 
Aula 204 Facultat Enologia_ Edifici d’aules 
Campus Sescelades. Av. Països Catalans,  43007 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 ús adient del material i recursos 

disponibles. 



   
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                            

 

Orientació Professional 2 

 El temps restant ( 1h i ¾), es portarà a terme el taller teòric i pràctic sobre els passos a seguir 
en el procés d’apropament a les empreses per aconseguir un lloc per fer pràctiques externes 
curriculars.  Cada participant tindrà que fer un esquema del propi procés de recerca de lloc de 

pràctiques 

Material: (imprescindible) 

Tots els estudiants que participin al taller hauran de portar: 

 Imprès en paper el propi currículum  

 Un resum del perfil del lloc de treball que voldrien aconseguir, per poder preparar un 
esquema del propi procés. 

 

Participants: 

Taller adreçat principalment als estudiants de 3r i 4rt curs de Grau Biotecnologia i 4rt curs de doble 
Titulació Grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica  
 
Està obert a altres estudiants i Alumni de la URV.  
Les places 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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