
SEMINARI D’ORIENTACIÓ

ImmersIó unIversItàrIa
Grau d’Informació 

i Documentació 
28 d’octubre i 4 de novembre de 2015 
24 de febrer, 18 i 24 de maig de 2016

Possibilitat d’aconseguir 1 crèdit eCts optatiu

CuRS 2015/16

aLumnat De PrImer



Tipus d’assisTència / Opció A: amb reconeixement acadèmic (1 eCts optatiu): 10 euros. 
assistir com a mínim a totes les sessions organitzades pel sae (escrites en blau) i realit-
zar un treball. Opció B: sense reconeixement acadèmic: Gratuït

inscripció / www.ub.edu/sae/orientacio: fins al 15 d’octubre 2015

Més inforMació /  sae.orientacio@ub.edu / tel. 934 031 104

PROGRAMA

28 ocTubre / 
9.30 a 12 h adaptar-te a la universitat: viure la carrera amb visió de futur professional (1)

12 a 13.30 h Primera tutoria de grup de Pat: I després d’aquest primer mes...com et 
va per la facultat? (2)

4 noveMbre / 
9.30 a 11 h Com afrontar exàmens i treballs (3) 
11 a 13.30 h Jornada de sortides professionals (4) 

enTre noveMbre i febrer: acTiviTaT al sae (5)

24 febrer / 
10 a 11.30 h segona tutoria de grup de Pat: L’experiència del primer semestre: com 
planifico el segon? (2)

11.30 a 12.30 h L’autoconeixement: l’embrió d’un projecte vital i professional (6)

12.30 a 14 h Què es valora en un currículum vitae (1)

18 de Maig / 
9.30 a 11 h Com dissenyar el projecte professional des de primer d’Informació  
i Documentació (1)

11 a 13 h Diàlegs amb professionals d’Informació i Documentació en actiu (4)

24 de Maig /
14 a 16 h sessió d’orientació individual (5)

(1) Orientadora del servei d’atenció a l’estudiant i professorat 
del grau d’Informació i Documentació
(2) tutors del Pla d’acció tutorial d’Informació i Documentació
(3) Organitzada en el marc de l’assignatura “tècniques de 
comunicació”

(4) Organitzada en el marc de l’assignatura “Introducció als 
sistemes d’informació i documentació”
(5) Orientadora del servei d’atenció a l’estudiant
(6) equip tècnic d’Ocupació de Barcelona activa 
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