MÒDUL D’INSERCIÓ PROFESSIONAL
Objectius:
•
•
•

Aprendre a planificar el teu procés de recerca de feina
Conèixer les diferents formes d’inserció professional: autoocupació, per compte d’altri i feina a
l’administració pública.
Millorar la teva ocupabilitat

Destinataris:
Estudiants de la UIB que vulguin aprendre o millorar la seva inserció professional.
Estudiant de darrer curs que necessitin hores per finalitzar les seves pràctiques curriculars.

Modalitat:
Presencialitat virtual i treball autònom

Inscripció:
https://content.fueib.org/ca/modul-orientacio

A més d’això a partir de l’octubre de 2020 podràs seguir
ampliant tota aquesta formació inicial amb les

Càpsules d’Èxit Professional.

INSCRIPCIÓ
GRATUÏTA

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

DATA

Activitat de treball
autònom: Definir el teu
objectiu professional

Activitat inicial de reflexió
per conèixer cap a on vols
encaminar el teu futur
professional.

1 hora

Una vegada feta la inscripció rebràs
l’activitat i l’hauràs d’enviar per
correu electrònic a doip@fueib.org
abans de dia 23 setembre.

Càpsula: Marca la
diferència amb un bon
currículum vitae i carta
de presentació

Hauràs d’assistir a aquesta
formació on-line sobre el
currículum i la carta de
presentació.

2 hores

Dia 23 de setembre a les 12 hores

Activitat de treball
autònom: Redacció
currículum vitae i carta
de presentació.

Redactar de forma autònoma
el teu currículum seguint les
pautes que t’haurem indicat a
la càpsula.

1,5 hores

L’has de dur fet ja a la sessió
d’orientació amb el DOIP.

Sessió d’orientació
professional

Assistir de forma virtual a
una sessió d’orientació amb
un dels orientadors del DOIP,
per entre altres, revisar el teu
currículum.

1,5 hores

Demanar cita AQUÍ
Abans del 30 setembre.

Càpsula: L’entrevista
de feina, la gran
oportunitat és a les
teves mans!

Hauràs d’assistir a aquesta
formació on-line sobre
l’entrevista de feina.

2 hores

Dia 30 de setembre a les 12 hores

Activitat de treball
autònom: entrevista de
feina

Una vegada feta la càpsula
hauràs de contestar per escrit
un document amb preguntes
que et poden fer a un
entrevista de feina.

1 hora

L’has d’entregar per correu
electrònic a doip@fueib.org abans
de dia 2 d’octubre.

Sessió d’assessorament
en oposicions

Assistir de forma virtual a
una sessió d’orientació en
oposicions a PalmaJove.

Sessió d’assessorament
en emprenedoria

Assistir de forma virtual a
una sessió d’orientació en
emprenedoria amb una de les
tècniques de l’OTRI.

1 hora

Activitat de treball
autònom: Planificació
itinerari inserció
professional.

Una vegada ja tens tota
informació al teu abast per
iniciar el teu procés de recerca
de feina hauràs de preparar
de forma autònoma una
planificació

3 hores

1 hora

TOTAL: 14 HORES (presencial i treball autònom)

Demanar cita al correu
legalconsulta@palmajove.cat
Abans del 9 d’octubre.

Demanar cita al correu
margalida.gual@fueib.org
Abans del 9 d’octubre.

S’ha d’entregar per correu electrònic
a doip@fueib.org abans de dia 9
d’octubre.

INSCRIPCIÓ
FINALITZADA

