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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. 
Alhora, 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: 27 de març de 2014 de 9.00h a 18.30h. 
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 iPads. 

 

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 

9.00 - 9.30 
 
 

9.30-10.30 
 
 
 
 
10.00-11.00  

 
 
 

10.30 - 11.30 
 
 
 

11.30 - 12.30 

· Obertura de la fira. 
· Acte inaugural. 

 
· CCCT (Sala Videoconferència) - Taller 

"Personal branding: noves estratègies 
per trobar feina". 
- A càrrec de Txell Costa. 
· CCCT (0.15/0.17) - Taller "Vinc a buscar 

feina". Entrevistes amb directors de RRHH. 
- A càrrec d'Ismael Bertran i Maite Font. 

 
· CCCT (-1.01) - Taller "Presentació 

Xarxa Eures". - A càrrec de la Consellera 
Eures Silvia Esteve. 

 
· CCCT (Sala Videconferència)) - Taller 

"Personal branding: noves estratègies 
per trobar feina". 
- A càrrec de Txell Costa. 
· CCCT (0.15/0.17) - Taller "Vinc a buscar 

feina". Entrevistes amb directors de RRHH. 
- A càrrec d'Ismael Bertran i Maite Font. 

 
12.30 - 14.30 · Conferència: "Kukuxumusu, història d'una 

puça emprenedora". 
- A càrrec de Pedro Balboa, director de 
comunicació de Kukuxumusu. 

 
14.30 - 16.00 

 
16.00 - 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 - 18.30 

 
 
 
 

18.30 

 
Pausa per dinar 

 
· CCCT (Sala de Videoconferència)) - Taller 

"Personal branding: noves estratègies 
per trobar feina". 
- A càrrec de Txell Costa. 
· CCCT (0.15/0.17) - Taller "Vinc a buscar 

feina". Entrevistes amb directors de RRHH. 
- A càrrec d'Ismael Bertran i Maite Font. 
· CCCT (0.15) - Taller "Presentació Xarxa 

Eures". - A càrrec de la Consellera Eures 
Silvia Esteve. 

 
· Conferència "Ni tan alt ni tan difícil. 

Claus per assolir els nostres objectius, 
en el procés d'inventar-nos i 
reinventar-nos professionalment". 
- A càrrec d’Araceli Segarra. 

· Cloenda. 

Més informació: http://udlTreball.udl.cat 
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