
 
 
Activitat de reconeixement Acadèmic per alumnes de l’Escola Politècnica Superior 
UdG  
 
Categoria: PARTICIACIÓ A JORNADES, WORKSHOOPS, CONFERÈNCIES I 
CURSOS (codi 04) 
 
Identificador: 2021_8 
 
Títol:  BUSCA EL TEU TALENT (21/22) 4ª Edició:  octubre i novembre de  2021 
Adreçat a tots els alumnes de l’Escola Politècnica Superior  
 
Durada 6 hores  
Crèdits de reconeixement: 0,5 crèdits 
Inscripcions:  Formulari i IMPRESCINDIBLE enviar el CV a l’adreça resana41@gmail.com 
indicant nom, cognom i edició febrer o març. 
 
Places: 20 en cada grup de cada edició (s’adjudicaran per ordre de sol·licitud)  
 
Estructura del curs:  
3 sessions col·lectives (1.5 h) i 2 sessions individuals (0.5h) 
*horari pactat amb el responsable del curs 
 
Dates i horari:   
 
OCTUBRE   2021 
Grup  1: 

Dies:  20 i 27  Octubre, 12.00-13.30h o 17.30-19h. 
  26 Octubre i 3 de Novembre*, sessions individuals orientatives en aquestes 
dates però s’hauran de pactar amb el responsable 
 10 Novembre, Sessió Col·lectiva Final: de 14:30-16.00h 

 
Grup 2:   

Dies:  27  Octubre i 3 de Novembre, 11.00-12.30h o 15.00-16.30h. 
  2 i 9 de Novembre*, sessions individuals orientatives en aquestes dates però 
s’hauran de pactar amb el responsable 
 10 Novembre, Sessió Col·lectiva Final: de 14:30-16.00h 

NOVEMBRE 2021 
Grup  1: 

Dies:  17 i 24  Novembre, 12.00-13.30h o 17.30-19h. 
  23 de Novembre i 1 de Desembre*, sessions individuals orientatives en 
aquestes dates però s’hauran de pactar amb el responsable 
 15 Desembre, Sessió Col·lectiva Final: de 14:30-16.00h 

 
Grup 2:   

Dies:  24  de Novembre i 1 de Desembre, 11.00-12.30h o 15.00-16.30h. 
  30 de Novembre i 14 de Desembre*, sessions individuals orientatives en 
aquestes dates però s’hauran de pactar amb el responsable 
 15 Desembre,, Sessió Col·lectiva Final: de 14:30-16.00h 
 

Descripció de l’activitat:  
Aquest curs es realitzarà la quarta edició de l’activitat Busca el teu talent de manera 
presencial. 
 
Analitza, millora i reorganitza el teu CV tant en aspectes de format com de contingut amb la 
supervisió d’un mentor sènior provinent de l’empresa Cànon. Analitza les fortaleses i les 
mancances del teu CV. Destaca les teves habilitats i adreça accions per millorar els punts 
febles del teu CV. 
 
Es planteja com activitat prèvia per preparar-se pel Fòrum Industrial, i per les Jornades 

https://eps.udg.edu/forms/talent_21-22
mailto:resana41@gmail.com?subject=Inscripcio%20Busca%20el%20teu%20talent:%20Febrer%20o%20mar%C3%A7


 
 
d’Orientació Laboral. Compta també amb la participació de Pràctiques en Empresa-EPS, 
Compromís Social i la Oficina Universitat-Empresa. 
 
Impartida per: Sr. Antonio Recio. Va treballar durant 38 anys a la companyia japonesa 
Cànon. En 2002 va ser nomenat vicepresident executiu i traslladat a la seu central i Cànon 
Europe Ltd. a Londres. Va ser responsable Europeu de la Divisió de Màquines d'Oficina de 
Cànon. Al 2015 amb 62 anys, decideix retirar-se i dedicar el seu temps a transmetre la seva 
experiència professional als joves. 
 
 

 
 
 
 


