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Ets estudiant d’últim curs? 
T’acabes de graduar? 
La fira UdLTreball 
vol ajudar-te a entrar en el 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: 16 de març de 2016 de 9.00h a 19 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  
 
9 h.  Inici de la Fira  
 Acreditacions Empreses  
   
9.30 h.  –10.30 h. Taller 1 : Linkedin o el poder 

de les xarxes, impartit per 
Albert Polo d’ Xtrategics, 
Consultoria i  agència de 
negoci per Internet  

Sala Videoconferències 
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus 
Cappont)  

   
 Taller 2 : Vols descobrir les 

teues fortaleses per buscar 
feina?, impartit per Gorka 
Bartolomé, formador, coach 
professional i assessor 
empresarial i de projectes 
 

Aula  -1.03 
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus  
Cappont)  

   
 Taller 3:  Vinc a buscar 

feina!, Vinc a buscar feina!, 
impartit per Alba Maurici , Dep. 
de RRHH del Grup Pons 

Aula 0.17  
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus 
Cappont)  

   
10.30 h.- 11.30 h.  Inauguració oficial i visita 

d’autoritats 
 

 

11.30 h.–12.30 h. Presentacions corporatives  
11.30h a 12.30h Presentació 
corporativa de l'empresa Indra 

Sala de Videoconferències 
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus 
Cappont) 

 Recursos del Servei públic 
d’Ocupació (SOC): 
Treballar a Europa (Xarxa 
Eures), a càrrec de la Sílvia 
Esteve, assessora Eures 
Garantia Juvenil , a càrrec de 
la Maria Rosa Giralt , de l’Àrea 
de Serveis a l’Empresa 
 

Aula 0.17  
Centre de Cultures 

Transfronterer ( Campus 
Cappont) 

 
 

12.30 h. – 14 h. Conferència : “De la idea, a la 
televisión” , a càrrec de  
Christian Rodríguez , fundador 
i CEO  de l’empresa 
Byhours.com, la primera 
plataforma de reserves 
hoteleres per hores. 
 

Auditori Centre de Cultures 
Transfronterer ( Campus de 

Cappont) 
 

14 h. -15.30 h.  Descans  
 
15.30 h.–16.30 h. 

 
Taller 1 : Linkedin o el poder 
de les xarxes, impartit per 
Xtrategics, Consultoria i 
agència de negoci per Internet  

 
Sala Videoconferències 

Centre de Cultures 
Transfronterer (Campus 

Cappont)  



   
 Taller 2 : Vols descobrir les 

teues fortaleses per buscar 
feina ?, impartit per Gorka 
Bartolomé, formador i assessor 

Aula -1.03 
 Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus  
Cappont)  

   
 Taller 3 : Vinc a buscar 

feina!, impartit per Alba 
Maurici,  Dep. de RRHH del 
Grup Pons  

Aula 0.17  
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus 
Cappont)  

 
17 h. – 18 h. Taller 1 : Linkedin o el poder 

de les xarxes, impartit per 
Xtrategics, Consultoria i 
agència de negoci per Internet 
(Lleida) 

Sala Videoconferències 
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus 
Cappont)  

   
 Taller 2 : Vols descobrir les 

teues fortaleses per buscar 
feina ?, impartit per Gorka 
Bartolomé, formador, coach 
professional i assessor  

Aula  -1.03 
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus  
Cappont)  

   
 Taller 3 : Vinc a buscar 

feina!, impartit per Alba 
Maurici, Dep. De RRHH del 
Grup Pons  

Aula 0.17  
Centre de Cultures 

Transfronterer (Campus 
Cappont)  

   
18.30 h. Tancament de la Fira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiants UdL : consulteu la possibilitat de reconèixer aquesta activitat 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 
 

                     
 

        


