
                   
         
 

IX Pla de formació per a les 

pràctiques internacionals 2018/19: 

estratègies i eines avançades per a 

l’ocupació i les pràctiques 

internacionals (9a edició)  

 
(Actualització 02/07/2018) 

La Universitat Jaume I de Castelló continua desenvolupant la seua aposta per  

proporcionar un valor afegit a la formació dels seus titulats i titulades, es preocupa per 

millorar les seues possibilitats d’accés al mercat laboral internacional i per propiciar un 

espai de trobada entre els universitaris i universitàries que busquen una primera 

experiència qualificada. 

Sabeu... 

 En què consisteix el doctorat internacional? 

 I el pla de Mobilitat de garantia juvenil? 

 En qué consisteix el programa Stella Junior?  

 I les pràctiques del Ministeri d’Afers Exteriors a ambaixades i consolats? 

 Quines són les noves possibilitats i requeriments del programa Erasmus+? 

 Com millora l’ocupabilitat la mobilitat internacional? 

 Com utilitzar Linkedin per a la cerca d’ocupació? 

 Com enfrontar una entrevista de selecció? 

 

Objectius 

 Conèixer els nous requisits d’accés al programa Erasmus+ i canvis per a 2018/19. 

 Conèixer alternatives per a la mobilitat per a egressats i estudiants de doctorat 

 Valorar l’impacte de l’experiència com a participant en un projecte de mobilitat 

(pràctiques internacionals), tant des del punt de vista personal com professional. 

 Compartir bones experiències de mobilitat internacional,  

 Informar l’estudiantat i els titulats i titulades sobre els recursos existents per a 

realitzar períodes de pràctiques o ocupació internacional. 

 Aportar informació sobre el mercat laboral nacional i internacional. 

 Augmentar l’interès de l’estudiantat davant el seu propi procés d’inserció 

professional. 

 

A qui va dirigida 

 Estudiantat universitari dels tres cicles: grau, màster i doctorat. 

 Egressats de la Universitat Jaume I 



 
 

 Estudiantat i egressats i egressades del Conservatori Superior de Música Salvador 

Seguí 

 Professorat UJI, especialment, tutors/es de pràctiques internacionals i 

coordinadors/es d’intercanvi 

 Titulats i titulades. 

 Professionals de la inserció, professorat i orientadors i orientadores. 

 Professionals dels recursos humans. 

 Persones interessades en treball o pràctiques a l’estranger. 

 

Dia 3 de juliol: Tallers pràctics (#SuperDimarts per l’ocupació) 

 

Ubicació: Sala de Juntes, Facultat Ciències Jurídiques i Econòmiques 

9.00 – 09.30 h Control de signatures i recollida de documentació 

 

9:30 h Inauguració 

Taller 1:  Trau-li el màxim suc a LinkedIn 

Objectius: Conèixer a fons les possibilitats que ofereix la xarxa professional mes usada 

per les empreses per contactar talent, tant en l’àmbit nacional com internacional.  

Horari: 9:30 a 10:50 hores 

Professorat: Maribel Beas i Raül Burriel. Responsable OIPEP i Tècnic Observatori 

Ocupacional OIPEP 

Observacions: es recomana assistir amb portàtil o tablet. 

Taller 2: Com transformar una idea de negoci en realitat.  

Objectius: Donar a conèixer els passos bàsics per posar en marxa una idea de negoci, per 

al que es visualitzarà com es pot aprendre a emprendre. 

I com que la mentorització que realitza Secot és un factor determinant per a la creació 

d'una empresa. 

Horari: 11:00  a 12:20 

Professorat :Vicente Nebot, president delegació SECOT Castelló 

 

Taller 3: Processos selectius i entrevista 

Objectius: entrevista dins del procés selectiu, aspectes clau a tenir en compte, selecció per 

competències, entrevistes d'incidents crítics, exercicis pràctics de preparació. 

Horari: 12:30 a 13:50 hores 

Professorat: Conchi Pérez ,Tècnica Inserció Professional OIPEP 

 

Taller 4: Societats laborals, la clau per a emprendre amb èxit 

Objectius: Donar a conèixer els avantatges de les Societats Laborals com a fórmula 

emprenedora i les ajudes d’Economia Social a les que poden accedir els emprenedors per 

a convertir la seua idea en un projecte sòlid de futur. 

http://espaitec.uji.es/el-parque/empresas-del-parque/secot


 
 

Horari: 15:00 a 16:30 hores 

Professorat: Miguel Millana, President de FEVES – Societats Laborals  



 
 

 

 

 

Dia 4 de juliol: Programes d’ocupació i de mobilitat internacional  

 

Ubicació: Sala de Juntes, Facultat Ciències Jurídiques i Econòmiques 

 

9:45- 10:45: Programes per a titulats universitaris i estudiantat de Doctorat i altres 

programes internacionals 

 Mobilitat per a estudiantat de doctorat: El doctorat industrial i post-doc en 

empreses. Beatriu Escuder. Secretària de l’Escola de Doctorat  

 Pla de Mobilitat que ha llançat la Cambra de Comerç dins del Programa Integral 

de Cualificación y Empleo (PICE). Concha Llorens Cambra de Comerç de 

Castelló  

 Programa Stella Junior. Mari Dorado, becària de col·laboració OIPEP. 

 Programa de pràctiques del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, en 

representacions espanyoles a l’exterior, oficines tècniques de cooperació i centres 

de formació de la cooperació (pràctiques MAEC i AECID). Laura Garcia Pla, 

Tècnica OIPEP, amb la participació de Tomás Budí Ors, estudiant que ha realitzat 

pràctiques a l’ambaixada espanyola a Dublín (Irlanda). 

Coordina: Laura Garcia Pla, tècnica de Pràctiques Externes de l’OIPEP 

 

10:45 a 11:00 Descans 

 

11:00 a 13:30 El programa Erasmus + Pràctiques a l’UJI 

 Principals resultats 2016 i novetats del programa per a 2018/19. M. Isabel Beas, 

responsable OIPEP 

 La perspectiva de l’Empresa. Eli Vilar, Directora de Harvest Direct 

 Bones experiències de estudiantat, tutorització i supervisió: Jaume Gual (ESTCE), 

Cristina González (FCHS), i representació de la FCS, coordinador i coordinadores 

de pràctiques internacionals dels centres 

 Experiències de participants en anteriors edicions. Ainoa Vilar. 

 Experiència d’un tutor/a de pràctiques externes internacionals.  

Coordina: M. Isabel Beas, responsable de l’OIPEP 

 

Informació i inscripcions 

Inscripció: formulari en línia en http://preinscripcio.uji.es/ 

Preu: gratuït  

IMPORTANT: qui vulga assistir a tot el pla de formació (els dos dies) ha de seleccionar 

l’ítem anomenat “IX Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2018/19”. 

Qui vulga assistir a algun taller concret del #superdimarts, ha de seleccionar el taller en 

qüestió. 

http://preinscripcio.uji.es/


 
 

Reconeixement 

 

El control d’assistència s’ha de fer obligatòriament a primer hora i després del descans. 

S’atorgarà un certificat oficial telemàtic d’aquestes jornades a les persones que 

assistisquen i signen el control corresponent els dos dies.  

S’atorgarà un crèdit d’activitats universitàries amb reconeixement de crèdits a 

l’estudiantat. https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22717 

S’atorgarà reconeixement a l’estudiantat de doctorat que, si assisteix a les jornades, 

obtindrà 15 hores de formació transversal necessàries per a acomplir els objectius 

d’activitats formatives del doctorat.  

Aquestes hores de formació serveixen de còmput formatiu als candidats i candidates 

Erasmus+, que s’ha de complementar amb la resta de formació prevista en les 

convocatòries. 

S’atorgarà reconeixement dins del Pla de Formació del Professorat al professorat de la 

Universitat Jaume I participant, per part de la USE. 

 

Organitza 

Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social 

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques 

 

Col·labora 

 Consorci  de Mobilitat d’educació superior Universitat Jaume I - Conservatori 

Superior de Música “Salvador Seguí” - Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

 Facultat de Ciències Humanes i Socials 

 Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

 Facultat de Ciències de la Salut 

 Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

 Escola de Doctorat 

 

Aquest projecte ha sigut finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta 

publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és 

responsable de l’ús que es puga fer d’aquesta informació. 

https://e-ujier.uji.es/pls/www/%21gri_www.euji22717

