
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE  
FORMACIÓ ESTRATÈGICA TRANSVERSAL 

  Curs acadèmic 

Nom de l’activitat: 

Temporalitat:   1r semestre  2n semestre 

Classificació activitat: 
Cultural  Esportiva  De cooperació De gènere 
D'adquisició de competències informacionals     
De representació i participació estudiantil    
Jornada                     Congrés Universitat d’estiu 

Sol·licitant de l’activitat 1: 
   Unitat /Servei      Unitat/Servei + Centre Docent  Centre Docent 

ECTS1   1    2     3 

Coordinador/a2 (Indicar nom, cognoms i categoria): 

Dades de contacte: 
Telèfon:  
Correu electrònic: 

Lloc d'impartició de l'activitat: 

PROFESSORAT 

Nom i cognoms 
Professor/a extern o conferenciant 

(indicar procedència:. Empresa, 
Universitat...) 

Professor/a UdL 
(Indicar categoria) 

V i c e r e c t o r a t   d e   D o c è n c i a

Normativa de la matèria transversal de la UdL (aprovat CG 26/06/13, modificada CG 28/05/14 i 30/03/16):

V i c e r e c t o r a t    d e    D o c è n c i a

https://cv.udl.cat/access/content/group/docsvd/Documents%20Graus/transversal/Normativa%20Mat%C3%A8ria%20Transversal%20%20_CG%2028_05_2014_%20REFUNDIDA.pdf


FORMULARI DE SOL·LICITUD DE  
FORMACIÓ BÀSICA TRANSVERSAL 

*Tots els camps d’aquest formulari són obligatoris.

*Les propostes s'han de trametre al Vicerectorat de Docència

*Només es tramitaran les sol·licituds per a la seva aprovació pels òrgans de govern si s’han complert els
apartats anteriors. 

Sistemes d’avaluació: 

Continguts i objectius: 

Observacions: 

V i c e r e c t o r a t   d e   D o c è n c i aV i c e r e c t o r a t    d e    D o c è n c i a

mailto:eees@vd.udl.cat
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	Curs acadèmic: 2017/18
	LLOC DIMPARTICIÓ DE LACTIVITAT: UNIVERSITAT DE LLEIDA - CAMPUS DE CAPPONT
	Sistemes davaluació: · Assistència: mínim del 85% de les hores.· Participació durant l'activitat formativa.·  Crear i emplenar correctament el perfil LinkedIN· Avaluació de creació de continguts i de casos pràctics del temari.
	Continguts i objectius: OBJECTIUS Conèixer i utilitzar de forma eficient les  eines de  Linkedin i la seva combinació amb altres xarxes socials i blogs. LinkedIN és la plataforma online més important de selecció de personal i de creació de networking professional. Utilitzar les eines online de la UdL d'ocupabilitat i carrera professional. Comunicar de forma eficient les habilitats i experiència professional. CONTINGUTS I- La importància de comunicar el potencial professional a les  xarxes socials: la identitat digital. II-Descripció de les eines de funcionament de Linkedin  i la seva relació amb altres xarxes socials, webs i blogs personals. III- Com crear la marca personal/professional:  comunicar de forma eficient el teu CV per posicionar-te correctament al mercat laboral. IV- Eines per al networking:  interactuar i crear una xarxa de professionals i empreses per cercar feina. V-Seguretat online.
	Observacions: - 4a edició com a matèria transversal estratègica- Excel·lent puntuació per part de l'alumnat del curs i del professorat.- Col·laboració amb un emprenedor i expert en comunicació online professional que li garanteix a l'alumne un aprenentatge de primera mà de la realitat del món laboral.- Número de places disponibles: 25- L'activitat es realitza en una aula d'informàtica per aprofitar al màxim la docència. Activitats 100% online.- El màxim de 25 places està fixat per aconseguir la participació de tots els alumnes i facilitar la interacció entre el docent i l'alumnat.- Aquesta activitat forma part d'un programa de formació anual per a la inserció laboral i la carrera professional de l'estudiantat de la UdL format per diversos blocs amb un sentit unitari: taller d'entrevistes de feina, redacció de CV en anglès, gestió de les emocions i cerca eficient de feina online (marca personal). 
	Telèfon: 680253626 - 973702356
	Coordinador/a: XAVIER SOLÉ GASSET -COORDINADOR DE FORMACIÓ D'ALUMNI UdL
	Qui ho sol·licita: ALUMNI UDL - VICERECTORAT DE DOCÈNCIA
	Correu electrònic: secretaria@alumni.udl.cat
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	1r semestre: Off
	2n semestre: Sí
	ECTS: 1 ECTS
	Sol·licitant activitat: Unitat/Servei
	Classificació activitat: Adq.competencies informacionals
	Nom de l'activitat: CERCA EFICIENT DE FEINA ONLINE: XARXES SOCIALS,LINKEDIN I MARCA PERSONAL. 4a edició


