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Curs 2015-16 

 
NOM DE L’ACTIVITAT : Cerca eficient de feina online: LinkedIn.  2a edició 

(Al curs 2014/15 hi van participar 23 alumnes) 

 
ECTS     1  

2 sessions de 3 hores cada una. 

DATES: 

• 11 de març  

• 1 d’abril 

HORARI: 

• 16:00h a 19:00h 

 

OBJECTIU  ACTIVITAT: 
Donar eines d’inserció laboral (fer contactes i publicitar la teva vàlua professional) per a 

estudiants titulats universitaris a les xarxes socials i especialment a LinkedIn la plataforma de 

contractació de personal i d’ofertes de feina més important del món.  

COORDINADOR/A:  
Xavier Solé Gasset – Secretari tècnic d’Alumni UdL 

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE: 
973 70 23 56 / 680 25 36 26 – secretaria@alumni.udl.cat 

LLOC D’IMPARTICIÓ DE L’ACTIVITAT:  

SISTEMES D’AVALUACIÓ : 
1. Assistència: mínim del 85% de les hores. 

2. Participació durant l’activitat formativa. 

3. Fer els exercicis que els hi siguin encomanats. 

4. Valorar si han assolit els continguts previstos. 

PROFESSORAT: 

Nom i cognom 
Professor extern: expert en xarxes socials i networking 

 

Jaume Romeu Formador en socialmedia de l’empresa romeuprenafeta.com 

OBJECTIUS  

Conèixer i utilitzar les  eines de  Linkedin i la seva combinació amb altres xarxes socials 

i blogs per ser la plataforma online més important de selecció de personal i creació de 

networking professional per al seu creixement professional i la inserció laboral. I 

facilitar també la vinculació dels alumnes amb els perfils de la Universitat de Lleida un 

cop esdevinguin titulats perquè facin ús dels serveis de formació continua de la UdL. 

 

CONTINGUTS  

1. La importància de comunicar el potencial professional a les  xarxes socials: la identitat 

digital. 

2. Descripció de les eines de funcionament de Linkedin  i la seva relació amb altres 

xarxes socials i web o blog personal. 

3. Definir el teu perfil a Linkedin. 
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4. Networking amb altres professionals: interactuar i crear xarxa. 

5. Comunicar el potencial professional utilitzant de forma estratègica les xarxes socials.  

 

ACTIVITATS FORMATIVES  

1.  Definir la importància de les xarxes socials i la creació i l’ús del perfil digital per a la 

carrera professional. 

2.  Paraules clau i comunicar de forma eficient el teu missatge. 

3.  Crear el perfil a LinkedIn. 

4.  Exercicis pràctics per conèixer i utilitzar eines de networking a LinkedIn. 

5.  Avaluació dels punts forts i febles dels perfils dels assistents. 

COMPETÈNCIES 

1. Capacitat de crear un perfil professional propi a plataformes online. 

2.  Capacitat de crear contingut debat i compartir recursos amb altres professionals. 

3. Capacitat d’interactuar amb altres professionals online. 

4. Capacitat d’utilitzar totes les eines disponibles a Linkedin per a desenvolupar la 

carrera professional. 

 

OBSERVACIONS:   

· Segon any que es duu a terme. 

· Es lliurarà la documentació de les dues sessions  a cada un dels assistents.  
 


