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Ets estudiant d’últim curs? 
T’acabes de graduar? 
La fira UdLTreball 
et connectarà al món laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
UdLTreball és la fira de l’ocupació que la Universitat de Lleida organitza per fer 
possible el contacte entre estudiants, titulats i titulades amb empreses i entitats, per 
tal de facilitar la seva incorporació al món laboral. Durant tota la jornada tindran lloc 
activitats diverses enfocades igualment cap a l’ocupabilitat d’estudiants, titulats i 
titulades. 
Volem que gaudiu d’una jornada única que la Universitat de Lleida organitza per a 
vosaltres! 

 
· Estudiants, Titulats i Titulades 
· Tindreu accés a ofertes de treball i a pràctiques que ofereixen les empreses. 
· Podreu donar-vos a conèixer a les empreses. 
· Podreu conèixer els perfils més sol·licitats al món laboral. 
· Podreu lliurar el vostre currículum a les empreses assistents. 
· Aprendreu a presentar-vos de forma efectiva a una entrevista de feina. 
· Podreu assistir a les xerrades i presentacions de les empreses. 
· Podreu participar en totes les activitats que hem programat per a vosaltres. 
· Podreu rebre orientació per a iniciar-vos en el món laboral. 

 
Quan i on? 

Dia: 4 de maig de 2017 de 9.00h a 18’30 h. 
Lloc: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (c. de Jaume II, 67, 

Lleida). 
 

Inscripció per a estudiants, titulats i titulades: 
· Cal inscripció prèvia per participar a les activitats complementàries que es duran 
a terme durant la jornada (es seguirà estricte ordre d'inscripció). La inscripció és 
gratuïta i es realitza omplint el formulari que podeu trobar a la pàgina web de la fira 
UdLTreball, a l'apartat d'Estudiants. 

· L'accés a la fira, on podreu visitar els estands de les empreses, és lliure. 
Atenció! Per a estudiants i titulats/des assistents a la fira es sortejaran dos 
Tablets. 

 
Inscripció per a empreses i entitats: 

 
Com a entitat o empresa participant, disposareu d’un  estand on us podreu 
situar, amb connexió wifi i el mobiliari adequat, de forma totalment gratuïta. La 
reserva de l'espai es tramita omplint el formulari que podreu trobar a la pàgina web 
de la fira UdLTreball, a l’apartat d’Empreses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROGRAMA D’ACTIVITATS dijous 4 de maig de 2017 
 
9 h 

 
Inici de la fira 

 

 Acreditacions Empreses  
 
 
11 h-12 h Inauguració oficial 

 
Centre de Cultures 

Transfronterer 
 

 
12.30 h-14 h 

 
SpeakTacular: una conferència d’alt 
impacte sobre lideratge, canvi i gestió de 
persones 
Speaktacular presenta un còctel innovador, 
amb un format sorprenent, capaç de 
transmetre reflexions i conceptes actuals com 
la innovació, l’adaptació al canvi, el lideratge, 
el pensament divergent, el treball en equip 
però..... involucrant als assistents i fomentant 
la reflexió en profunditat 
 

 
 

Auditori 
 

Centre de Cultures 
Transfronterer 

 
(Campus de Cappont) 

 

14 h -15.30 h Temps per dinar  
   
   
16.30 h -17.30 h Taller per empreses:  

8 eines per atraure talent utilitzant Linkedin, 
Albert Polo, Xtrategics consultoria i agència 
de negoci per Internet (Lleida) 

Sala Videoconferències 
 

Centre de Cultures 
Transfronterer 

 
(Campus Cappont) 

   
18.30 h Cloenda de la Fira  

 
 

                     
        
Estudiants UdL : consulteu la possibilitat de reconèixer aquestes activitats com a matèria transversal de la 
Universitat de Lleida a www.udltreball.udl.cat 
Tindreu l’accés als estands de les empreses des de les 9.30 fins a les18.30 h. Línia de Bus especial 
Més informació : info-udltreball@udl.cat – 973 00 35 94 – 973 70 27 71 
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