XI Trobada Estudiants de Geologia - Empresa
Jornada d’Orientació Professional
16 de febrer de 2011
Aula Magna, Facultat de Geologia
El passat dimecres 16 de febrer es va celebrar la XI Trobada d’Estudiants de Geologia –
Empresa / Jornada d’Orientació Professional (TEGE-JOP) a la Facultat de Geologia. Aquesta
activitat es va iniciar durant el curs acadèmic 2000-2001 per establir i reforçar els vincles entre
l’alumnat de la facultat i les empreses relacionades amb món de la geologia. Aquestes jornades
estan organitzades pels estudiants de la Facultat de Geologia amb el suport del Deganat, i el
Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB.
Enguany s’ha mantingut l’estructura en
tres blocs utilitzada els darrers anys, els dos
primers es van desenvolupar en la sessió del
matí, i el tercer, en la de tarda. En el primer bloc
de la sessió matinal van participar FeinaUB i
Porta22 de l'Ajuntament de Barcelona. FeinaUB
va presentar les plataformes i recursos que
ofereix la UB per cercar feina i va fer una
presentació sobre la preparació i l’elaboració del
currículum i la carta de presentació per demanar
una entrevista de feina. Porta 22 va mostrar les
seves eines de cerca de feina i va presentar
simulacions
d’entrevista
de
feina
on
s’identificaven clarament aspectes positius i
negatius més comuns. El segon bloc del matí es
va iniciar després un curt descans i hi van
participar tres ponents que van descriure alguns
aspectes del mon professional de la Geologia: els
hidrocarburs, la cartografia des de l’administració
i la vivència en mineria. El bloc de la tarda va
estar centrat en una taula rodona on es va tractar
el tema de “la formació rebuda i el
desenvolupament professional”. En ella estaven
representants el món acadèmic, l'empresa i el
Dues fotos del desenvolupament de la TEGE
Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. El seu
desenvolupament va ser molt àgil, amb nombroses intervencions per part dels alumnes
assistents que van animar el debat. El boc de tarda va acabar amb dues ponències més, una
sobre la emprenedoria i l’altra, sobre la carrera docent a l’educació secundària.
La TEGE-JOP sempre ha estat una activitat oberta als membres de la Facultat. Aquest
any s’ha comptat amb una bona participació d’estudiants ja que se’n van inscriure quaranta. La
inscripció només va ser formalitzada per aquell estudiants que volien que els hi fos reconeguda
com a crèdits de lliure elecció. Els organitzadors valorem positivament el desenvolupament de
la jornada i esperem que els estudiants hagin pogut aprofitar l’oportunitat d’acostament al món
laboral. Considerem que la TEGE és una activitat arrelada en la Facultat i desitgem que així
continuï.

XI TEGE – Jornada d’Orientació Professional 2011
Dimecres 16 de febrer

PROGRAMA DE L’ACTE
MATÍ
9:00 - 9:15

Obertura de l’acte

9:15 - 10:15

“Com fer el currículum vitae i la carta de presentació”
Anna Lluch. Tècnica d'orientació professional de FeinaUB

10:15 - 11:15

“Porta22: un espai per al teu projecte de vida professional”
Montse Sanz. Porta 22, Ajuntament de Barcelona

11:15 - 11:30

DESCANS

11:30 – 12:15

“Las petroleras y la geología: una relación de conveniencia”
Susana Torrescusa, Repsol

12:15 – 12:45

“Geòlegs al servei de la societat: activitats dins un Institut Geològic”
Miquel Vilà. Institut Geològic de Catalunya (IGC)

12:45 - 13:15

“El Rol del Geólogo en la Minería"
Ariana Carrazana. UB

13:15

APERITIU

TARDA
15:45 – 17:00

TAULA RODONA
“La formació rebuda i el desenvolupament professional”
Laura Rosell (UB) Moderadora
Joan Escuer (Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, COGC),
Enric Queralt (Fita 10),
Ariana Carrazana (UB)

17:00 – 17:30

“Emprenedoria i Geologia”
Enric Queralt. Fita 10

17:30 – 18:00

“La docència no universitària com a professió”
Elisa Torres. Professora de l’IES Corbera de Llobregat

18:00 – 18:05

Cloenda

18:05

FI

Els actes es duran a terme a l’Aula Magna de la Facultat de Geologia.
Organitzat per alumnes de la Facultat de Geologia amb el suport de la Universitat de Barcelona.

