
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE  
FORMACIÓ  TRANSVERSAL 

  Curs acadèmic 

Nom de l’activitat:

Temporalitat:   1r semestre  2n semestre 

Classificació activitat:
Cultural  Esportiva  ooperació e ènere 

dquisició de competències informacionals     
epresentació 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: 

L  

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

2017/18

 TALLER DE MINDFULNESS PER A LA PROJECCIÓ DEL TALENT PERSONAL. 2a edició.

✔

ALUMNI UDL - VICERECTORAT DE DOCÈNCIA

✔

✔

XAVIER SOLE GASSET - COORDINADOR DE FORMACIÓ D'ALUMNI Udl

680253626 - 973702356

secretaria@alumni.udl.cat

UNIVERSITAT DE LLEIDA - CAMPUS DE CAPPONT

FRANCESC JOVÉ VILA PSICÒLEG DES PROFESSIONAL I PAERIA LLEIDA Associat

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

Indicar categoria

✔



FORMULARI DE SOL·LICITUD DE  
FORMACIÓ BÀSICA TRANSVERSAL 

*Tots els camps d’aquest formulari són obligatoris.

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 a

- Assistència 
- Realitzar el 80% de les hores 
- Auto-avaluació. 
- Presentar un diagnòstic personal 
- Elaborar i presentar el projecte de millora personal i professional

OBJECTIUS : 1. Valorar la importància del talent personal i la necessitat de la seva projecció al 
projecte professional com a fonament de l'automotivació. 2. Conèixer les bases del 
Mindfulness per fomentar l'autoconeixement i l'autoregulació personal al món laboral i 
personal. 3. Adquirir eines per comunicar la teva vàlua professional, habilitats i valors.  
CONTINGUTS  
I-El talent per a l'emprenedoria i l'ocupabilitat 

Conèixer el teu talent. Capacitat de desenvolupar tasques diverses. Competències. Gestionar 
conflictes. 

II-Mindfulness per a l'autoconeixement i autoregulació. Fonaments de la intel·ligència 
emocional com a mitjà de la identificació del seu talent personal.  
III-Elaborar i presentar el propi projecte professional. 
 

- 2a edició com a matèria transversal estratègica 
- Excel·lent puntuació del curs per part de l'alumnat i del desenvolupament de les sessions pel docent. 
- 1a edició durant el curs 2016/17 
- 1a edició 16 places (màxim permès). 
- Número de places disponibles: 16 
- El màxim de 16 places es per aconseguir la participació de tots els alumnes i facilitar la interacció entre el docent 
i l'alumnat. 
- El professional Francesc Jové té una acreditada trajectòria professional en l'àmbit privat i públic en activitats de 
gestió de les emocions i la psicologia per millorar les habilitats personals i professionals 
- L'objectiu de les activitats de formació transversal estratègica d'Alumni UdL (3er curs) és dotar d'eines a 
l'estudiantat de la UdL per a la inserció laboral i la millora de la seva carrera professional. 
- 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). 
- Hi col·laboren les associacions d'estudiants IAESTE i AECS.


