
Formació cap a l'ocupabilitat (tallers curts) (oferta d’activitats extraacadèmiques per crèdits per al 2n semestre de 2014-15, per part de l'OIPEP) 

 
 

NOM DEL CURS ORGANITZAT 
PER 

PROFESSOR 
RESPONSABLE 

HORES 
DURADA 

DATA DE 
REALITZACÍÓ 

TITULACIONS PER A LES 
QUALS ES CONVALIDA 

FORMA 
AVALUACIÓ RESUM CRÈDITS 

CONVALIDATS 

Orientació 
individualitzada 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 

Ocupació i 
Innovació 
Educativa. 

 
Oficina d’Inserció 

Professional i 
Estades en 
Pràctiques 

 
 

Conchi Pérez 
Mª Isabel Beas 1-4 hores 2º semestre 

 

Adreçat  a totes les titulacions 
 

Certificat 
d'assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control 
d'assistència) 
 

Orientació adreçada a incrementar 
competències, millorar eines i 
informació que faciliten l'accés al 
mercat de treball   

1 o 0,5 crèdits 
segons assistència 
a diversos tallers . 
En total deurien 
sumar almenys  20 
hores o 10 hores 
respectivament.  
 Taller de currículum: 

noves tendències 
 
 
 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 

Ocupació i 
Innovació 
Educativa. 

 
Oficina d’Inserció 

Professional i 
Estades en 
Pràctiques 

 
 

Conchi Pérez/ 
Tonia Cerveró 3 hores 25 MARÇ 

 

1,5 hores : contingut del currículum 
1,5 models i aplicacions de currículums 
innovadors 
 

Drop-in sessions 
 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 

Ocupació i 
Innovació 
Educativa. 

 
Oficina d’Inserció 

Professional i 
Estades en 
Pràctiques 

 

Conchi Pérez /Raúl 
Burriel/Tonia 
Cerveró/M Isabel 
Beas 

0,5 hores 31 MARÇ 
  

Certificat 
d'assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d'assistència) 
 

Es realitzaran drop-in sessions de 
tallers de currículum creatiu, del de 
currículum noves tendències, del  taller 
Trauli el màxim  suc a Linked in.   
Revisió dels continguts dels tallers en 
grups petits.  

1 o 0,5 crèdits 
segons assistència 
a diversos tallers . 
En total deurien 
sumar almenys  20 
hores o 10 hores 
respectivament.  
 

Taller de currículum 
creatiu 

 
 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 

Ocupació i 
Innovació 
Educativa. 

 
Oficina d’Inserció 

Professional i 

Jaume 
Gual/Formador 
extern 

3 hores 26 MARÇ 
 

 

Certificat 
d'assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d'assistència) 
 

1,5 hores : contingut del currículum 
1,5 models i aplicacions de currículums 
innovadors 
 

1 o 0,5 crèdits 
segons assistència 
a diversos tallers . 
En total deurien 
sumar almenys  20 
hores o 10 hores 
respectivament.  
 

Taller Prepara la teua 
recerca d’ocupació on 

i off line 
 

Conchi Pérez/ 
Tonia Cerveró 3 hores 30 MARÇ 

1,5 hores : recursos tradicionals i off 
line per a la recerca de feina 
1,5 recursos 2.0 per a la recerca de 
feina 
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Taller Amenaces a la 
xarxa i recerca 

d’ocupació segura. 
UJI EMPRÈN 

 

Estades en 
Pràctiques 

 
 

Raúl Burriel/ 
Tonia Cerveró/ 
 

21 ABRIL 

1,5 hores : xarxes socials 
per a la recerca de feina 
1,5 seguretat en les teues dades a la 
recerca d’ocupació 

 

 
Taller de Processos 
selectius innovadors 

 

Conchi Pérez 
 23 ABRIL 

 
Entrevista dins del procés selectiu , 
aspectes clau a tenir en compte 
- Selecció per competències , 
entrevistes d' incidents crítics , 
 
Exercicis pràctics de preparació 

Networking per a 
l’èxit professional. UJI 
EMPRÊN (Iniciació) 

 
 

Tonia Cerveró/ 
Professorat extern 

En convocatòria 
University Junior 

International 
Enterpreneurship 

CAMPUS 
EMPRENEDOR 
Pendent de data 

 

 
Gestionar la xarxa de contactes 
personals, tant les  més  tradicionals 
como las 2.0, així com el perfil 
personal en xarxes socials. 
Potenciar las habilitats en l’ús de eixes 
xarxes per a facilitar l’accés a les 
oportunitats laborals. 
Cóm atraure  als headhunters? 
 

Xarxes socials 
professionals. UJI 

EMPRÈN (Iniciació) 
Específic Infermeria 

 

Raúl Burriel 26 MARÇ 
 

Coneixer  l’ample ventall de recursos 
que ofereixen les xarxes  socials i 
professionals per al desenvolupament 
professional, com twiter, facebook, 
google+, youtube, pinterest, instagram.  
 

Trauli el màxim  suc a 
Linked in. UJI 

EMPRÈN (Específic) 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 
Ocupació i 
Innovació 

Educativa. Oficina 
d’Inserció 

Professional i 
Estades en 
Pràctiques. 

 

Raúl Burriel/ M. 
Isabel Beas 

2 hores 

20 ABRIL 
 

 

Certificat 
d'assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d'assistència) 
 

Coneixer a fons els recursos que 
ofereix la xarxa  professional mes  
usada al nostre país, altres com twiter, 
facebook, google+, youtube, pinerest, 
instagram, cómo nos encuentran los 
headhuntings? 
 

 
1 o 0,5 crèdits 
segons assistència a 
diversos tallers . En 
total deurien sumar 
almenys  20 hores o 
10 hores 
respectivament.  
 
 

Reputació en la xarxa 
i el seu impacte en la 
recerca d’ocupació. 

UJI EMPRÉN 
(específic) 

 
 

M. Isabel Beas/ 
Tonia Cerveró 
 

1 ABRIL 
 

Cuidar la nostra marca personal, 
consells sobre la informació que 
pujem, monitorar la nostra reputació on 
line. 
 

I si emprèn?. Part 
1.UJI EMPRÈN 

 
 Tonia Cervero/Un/a 

jove emprenedor  2 hores 

CAMPUS 
EMPRENEDOR 
INNOVADOR 
Pendent de data 

 

 

Certificat 
d'assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d'assistència) 
 

Taller destinat a introduir i motivar els 
estudiants i titulats recents en l'opció de 
l'emprenedoria com a via d'accés al 
mercat laboral. Pros i contres de la 
decisió d’emprener  i on puc dirigir-me 
 

1 o 0,5 crèdits 
segons assistència 
a diversos tallers . 
En total deurien 
sumar almenys  20 
hores o 10 hores 
respectivament.  
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I si emprèn?. Part 2. 
UJI EMPRÈN 

 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 
Ocupació i 
Innovació 

Educativa. Oficina 
d’Inserció 

Professional i 
Estades en 
Pràctiques. 

 

Tonia Cerveró 2 hores 

CAMPUS 
EMPRENEDOR 
INNOVADOR 
Pendent de data 

 

 

Certificat 
d'assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d'assistència) 
 

Taller destinat a introduir i motivar els 
estudiants i titulats recents en l'opció de 
l'emprenedoria com a via d'accés al 
mercat laboral. Del contracte laboral a 
treballar per projectes i pla d’empresa: 
estructura i contingut. 

1 o 0,5 crèdits 
segons assistència 
a diversos tallers . 
En total deurien 
sumar almenys  20 
hores o 10 hores 
respectivament.  
 

2. OCUPARTY 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 
Ocupació i 
Innovació 

Educativa. Oficina 
d’Inserció 

Professional i 
Estades en 
Pràctiques. 

 

Conchi Pérez 
 1 hora Febrer-juliol Titulacions sol·licitades per 

l’entitat 

Certificat 
d’assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d’assistència) 

Programa facilitador del contacte entre 
l’empresa i els titulats i titulades i 
l’alumnat d’últims cursos mitjançant 
les presentacions corporatives o la 
impartició de docència al campus. Les 
empreses comptaran de manera 
sistemàtica amb un servei de 
reclutament de personal altament 
qualificat 

0,5 crèdits per 
assistència a 
diverses 
presentacions. En 
total deurien sumar 
almenys 10 hores 
 

 

3. Pla de Formació 
per a les pràctiques 
internacionals 

 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 
Ocupació i 
Innovació 
Educativa Oficina 
d’Inserció 
Professional i 
Estades en 
Pràctiques  
 

Mª Isabel Beas 
Collado/Conchi 
Pérez /EURES 

20 hores Entre juny  i juliol 

Adreçat especialment a 
candidats Erasmus +, 
Pràctiques Solidàries (o resta 
de pràctiques internacionals) 

Certificat 
d’assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d’assistència) 

 
 
Motivació, informació i assessorament 
i competències necessàries per a la 
cerca de pràctiques o treball a Europa. 
La metodologia consta de tallers, 
sessions plenàries, grups de discussió, 
etc.  
Preparació de ferramentes, eines i 
recursos per a trobar empreses on fer 
pràctiques a l’estranger. 
 
 

 20 hores (1 
crèdit) 
 
 

Pla de formació  per 
a les pràctiques 
solidàries 
 
 
 
 
 
 

Vicerectorat 
d’Estudiants, 
Ocupació i 
Innovació 
Educativa. 
Oficina d’Inserció 
Professional i 
Estades en 
Pràctiques 
 
 

Carmen Lázaro 
Maribel Beas 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 10  hores 
 
 
 
 
 
 
 

25 de febrer 
Adreçat especialment a 
candidats de pràctiques 
solidàries 

Certificat 
d’assistència i 
aprofitament 
(Es realitzarà un 
control d’assistència 

 
Sessió d’orientació per a la 
convocatòria. Seminari sobre el 
sistema de seguiment i avaluació de les 
pràctiques internacionals, i detall de 
condicions de vida i treball a cadascún 
dels països (impostos, sanitat, seguretat 
social, ocupació, formació..) 
Preparació cultural encaminats a 
millorar les competències 
interculturarals i l’adaptació prèvia al 
país de destinació. Tutorització en 
tutors UJI 

10 hores (0,5 
crèdits)  
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