XII Trobada Estudiants de Geologia - Empresa
Jornada d’Orientació Professional
22 de febrer de 2012
Aula Magna, Facultat de Geologia
El passat dimecres 22 de febrer es va celebrar la XII Trobada d’Estudiants de Geologia –
Empresa / Jornada d’Orientació Professional (TEGE-JOP) a la Facultat de Geologia. Des del
seu naixement al curs acadèmic 2000-01 aquesta activitat promou l’establiment i reforçament
dels 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 i compten amb
el suport del Deganat i del Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB.
En l’actualitat la jornada està estructurada en tres
blocs, dos al matí i un a la tarda. En el primer bloc
van participar el Servei d’Atenció a l’Estudiant
(SAE) de la UB i Porta22 de l'Ajuntament de
Barcelona, i en ell es van tractar les estratègies per
començar a buscar feina i les eines de com trobar
les oportunitats laborals per als graduats de la
facultat utilitzant la plataforma informàtica de
l’Ajuntament. El segon bloc i tercer bloc van
participar les empreses i van tenir com a fil
conductor el treball a l’estranger. En concret en el
segon bloc del matí van participar tres ponents que
van descriure algunes vivències personals i aspectes
del mon professional de la Geologia quan es
treballa a l’estranger, en el camp dels hidrocarburs
(tant d’operadores com d’empreses de serveis) i en
el de l’empresa d’enginyeria geològica. El bloc de
la tarda va estar centrat en una taula rodona on es
va tractar el tema de “Possibilitats de feina a
l'estranger per als graduats en Geociències”. En ella
estaven representants el món acadèmic, de
l'empresa i del 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 bloc
de tarda va acabar amb dues ponències més, una
sobre les oportunitats en el món de la mineria i
l’altra, sobre el medi ambient, a càrrec de ponents
de món universitari i de l’empresa.
Tres fotos del desenvolupament de la TEGE

La TEGE-JOP sempre ha estat una activitat oberta
als membres de la Facultat. Aquest any s’ha comptat amb una participació d’estudiants menor
que l’any anterior, ja que se n’han inscrit vint-i-sis. 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.

XII TEGE – Jornada d’Orientació Professional 2012
PROGRAMA DE L’ACTE
Dimecres 22 de febrer
MATÍ
9:00 - 9:15

Obertura de l’acte

9:15 - 10:15

“Com començar a buscar feina”
Anna Lluch. Tècnica d'orientació professional del Servei d'Atenció a
l'Estudiant, UB.

10:15 - 11:15

“Descobreix les oportunitats del mercat laboral per a
professionals de la geologia”
Montse Sanz. Porta 22, Ajuntament de Barcelona

11:15 - 11:30

DESCANS

11:30 – 12:00

“Vivències de treballar a l’estranger”
Dídac Gesé, Schlumberger

12:00 – 12:30

“Recórrer el món i tornar”
Jordi Tritlla, Repsol

12:30 - 13:00

“Opcions de treball en Enginyeria Geològica"
Carles López Carrreras, Euro Geotecnica, S.A.

13:05

Fi de la sessió de matí

TARDA
15:45 – 17:00

TAULA RODONA
“Possibilitats de feina a l'estranger per als graduats en Geociències”
Mariano Marzo, UB (Moderador)
Ramon Pérez Mir, Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya,
Dídac Gesé, Schlumberger,
Jordi Tritlla, Repsol

17:00 – 17:30

“Oportunitats a la mineria d’Amèrica Llatina"
Joaquín Proenza, UB

17:30 – 18:00

“La consultoria en Medi Ambient"
Cristina Domènech, AMPHOS 21 Consulting S.L.

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.

