

Bloc d’orientació professional

Fitxa d'activitats del Centre
Bloc

Cultural

Itinerari

Ciència i Tecnologia

Impartició de l'activitat

UPC Alumni

Nom de l'activitat

JORNADES D'INSERCIÓ LABORAL

Descripció de l'activitat

Diferents programes d'assessorament per a la gestió de la
carrera professional i d'orientació en la cerca de feina

Durada de l'activitat

Un quadrimestre

Nombre d'hores

16 hores

Reconeixement en ECTS

1 ECTS
Prepara't per accedir al Mercat de Treball:

Programa

• Planifica la teva recerca de feina. Vies i recursos.
• Web 2.0 i marca personal.
• Com millorar el teu currículum vitae.
• Claus per superar les proves de selecció.
• Supera amb èxit l'entrevista de treball.
• Normativa laboral: coneixements bàsics per navegar
en el mercat de treball.

Competències en que l'acció
formativa incideix

Habilitats de comunicació; Planificació i presa de
decisions; habilitats de negociació; Gestió documental;
Cerca d'informació i documentació per Internet;

Requeriments d'assistència

7è i 8è quadrimestre (quart curs)

Altres aspectes a destacar

Contingut del programa pot variar en funció de les
demandes i de l'oferta de UPC Alumni



Bloc de formació complementaria

Fitxa d'activitats del Centre
Bloc

Cultural

Itinerari

Ciència i Tecnologia

Impartició de l'activitat

Marta Fransoy i Montserrat Augé (PDI de la FOOT)

Nom de l'activitat

CRIBRATGES VISUALS

Descripció de l'activitat

Promoció de la Salut Visual a les aules d’educació primària i
secundària

Durada de l'activitat

Un quadrimestre

Nombre d'hores

mínim 30 hores (6 sessions de 5 hores cadascuna)

Reconeixement en ECTS

1 ECTS



Programa

Competències en que l'acció
formativa incideix
Requeriments d'assistència

Cribatges en escoles de primària i secundària.
Redacció de informes per famílies (sobre plantilles i
models estàndard) i tractament de dades estadístiques.
 Conclusions que responguin a la hipòtesi plantejada per
l’estudiant/a.
Promoció de la Salut Visual
Optometria Comportamental i Neurocognitiva
Visió i Aprenentatge
7è i 8è quadrimestre (quart curs)


Altres aspectes a destacar







Fet diferencial respecte la resta de Facultats d'Òptica i
Optometria.
Consideració com a nou entorn d'aprenentatge.
Experiència d'ApS pionera a la UPC.
Plataforma per TFG i noves inscripcions al MUOCV.
1er concurs de bones pràctiques de l'ICE de la UPC.
Premi de la Fundació Jaume Bofill a la 7ena convocatòria
d'experiències d'Aprenentatge‐Servei (ApS).
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Fitxa d'activitats del Centre
Bloc

Cultural ‐ 1

Itinerari

Ciència i Tecnologia

Impartició de l'activitat

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa

Nom de l'activitat

ACTIVITATS ACADÈMIQUES COMPLEMENTÀRIES

Descripció de l'activitat

Conferències divulgatives.
Jornades i seminaris especialitzats.
Assistència a la defensa anual d’un mínim de 8 treballs finals
de grau o de màster.

Durada de l'activitat

Anual

Nombre d'hores

16

Reconeixement en ECTS

1 ECTS

Competències en que l'acció
formativa incideix

Compromís ètic i social, i sostenibilitat.
Emprenedoria i innovació.
Treball autònom i amb iniciativa.

Requeriments d'assistència

Justificació d’assistència mitjançant carnet per punts
(1 segell per cada hora d’assistència a activitats acadèmiques
complementàries).

Programa

Activitats programades.

Altres aspectes a destacar

Conferències mensuals programades dins de la franja cultural
del Centre durant l’any acadèmic en curs i impartides per
professionals acreditats de l’àmbit de l’Òptica i Optometria.
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