
                 

 

 

VIII Pla de formació per a les 

pràctiques internacionals 2017/18: 

estratègies i eines avançades per a 

l’ocupació i les pràctiques 

internacionals (8a edició)  

 
(Actualització 28/06/2017) 

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 les beques d’internacionalització de l’ICEX? 

 Quines opcions de pràctiques i ocupació existeixen a Suïssa? 

 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 2017/18. 

 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 4 de juliol: Tallers pràctics 

 

Ubicació: Sala de Graus TD0112FR Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals 

9.00 – 09.30 h Control de signatures i recollida de documentació  

 

Taller 1: 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. 

Data: 4 de juliol de 2017 

Horari: 9:30 a 11:20 hores 

Lloc: Sala de Graus TD0112FR Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

Professorat: Conchi Pérez ,Tècnica Inserció Professional OIPEP 

Xerrada : L'Espai Jurídic d'Estudis Laborals, un servei per a l'assessorament i 

formació dels alumnes de l'UJI  

Horari: 11:20 a 11:30 

Presentació: Fernando de Vicente i Jaime Clemente Martínez de l'Espai Jurídic d'Estudis 

Laborals 

Taller 2:  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.  

Data: 4 de juliol de 2017 

Horari: 12 a 14 hores 

Lloc: Sala de Graus TD0112FR Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

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

OIPEP 

 

 

Dia 5 de juliol: Programes d’ocupació i de mobilitat internacional  

 

Ubicació: Sala de Graus TD0112FR Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals 

 



 
 

 

9:30 Inauguració  

 

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

 

Becas de Intenacionalización Empresarial del Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX)  Amparo Guillem Vicente, Directora Provincial de Comercio y Delegada del 

ICEX en Castellón.  

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

Beatriu Escuder. Escola de Doctorat  

Viure i treballar a Suïssa: ocupació i pràctiques. Amanda Blanco Goffinet. Becària 

Eurodyssea 

 

10:45-11:00 Descans 

 

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

Jaume Gual, Cristina González, Eva Cifre i Teresa Martínez, coordinador i coordinadores 

de pràctiques internacionals dels centres 

Experiències d’estudiantes en anteriors edicions:  

Daniel Martínez Martínez . Enginyer en Tecnologies Industrials i participant en la 

Convocatòria 2016/2017  

Francisco Daniel Garcés, Egressat en el Grau de Periodisme i participant en la 

Convocatòria 2015/2016 

Virginia Mattioli. Estudiant del Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, 

Literatura i Traducció i participant en la Convocatòria 2016/2017. Vídeo 

UJIXMON de la seua experiència dins el programa Erasmus + Pràctiques. 

Experiència d’un tutor/a de pràctiques externes internacionals: Sonia González, Tutora 

de la titulació Comunicació audiovisual 

Experiència de  Manuel Peña Garcés ,ex membre de la UJI, participant en el  programa i 

supervisor de Reading Rockets, empresa d’acollida d’alumnes en la Convocatòria 

2016/2017 

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

 

Informació i inscripcions 

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

Preu: gratuït  

Reconeixement 

 

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

http://preinscripcio.uji.es/


 
 

 

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, Ocupació i Innovació Educativa 

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

