
 
 

                            
 

 

Que fem ? 
 
UPC Alumni t’ofereix tot un seguit de serveis i activitats perquè puguis mantenir el 
vincle amb la universitat.   A través del nostre equip d’experts en orientació i inserció 
laboral, tindràs suport per cercar feina, trobar pràctiques en empreses i guiar la teva 
carrera professional. 
 
 
 

En què podem ajudar-te? 
 
UPC Alumni et dona suport en la confecció i revisió del currículum i de la carta de 
presentació. T’ajudem a planificar la teva cerca de feina i a trobar nous canals 
d’ocupació. Podràs practicar l’entrevista de selecció i conèixer els tests psicotècnics 
que més s’estan utilitzant a les empreses. 
 
A més, podràs accedir a la Borsa de Treball UPC per persones titulades i participar en 
tot tipus de tallers de formació orientats a millorar el teu nivell de competències 
transversals (comunicació, lideratge, creativitat..) tant valorades per les empreses. 
 
 
 

Vols rebre el Dossier d’Orientació  Professional UPC? 
 
Aquest document recull els principals continguts que necessites saber per a començar  
a cercar feina. És un document  de lectura fàcil que dona resposta a la majoria dels 
dubtes que qualsevol persona té quan comença a cercar feina o s’ha d’enfrontar a les 
primeres entrevistes de selecció 

 
 
 

Què has de fer?  
 
Només cal que omplis i signis el document adjunt. Així la teva pràctica quedarà inscrita 
al Servei d'Ocupació de Catalunya en la modalitat de Serveis Previs a l'Ocupació. A més 
rebràs a través del correu electrònic el dossier d'orientació professional d'UPC Alumni. 

 
 
 
 
Aquestes accions s'emmarquen dins del conveni per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels 
joves estudiants i graduats universitaris. El conveni està subvencionat per la Secretaria d’Universitats i 
Recerca, mitjançant fons provinents del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació Estatal 
i el Fons Social Europeu, que cobreixen el 100 % de les despeses.  

http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/

