PROGRAMA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
COM SUMAR PUNTS PER ACONSEGUIR CRÈDITS ECTS?
•

Els punts es poden obtenir participant en algunes de les diverses activitats que organitza el Fòrum Industrial.

•

Quan l’estudiant ha acumulat 20 o 40 punts durant un mateix curs acadèmic combinant qualsevol de les activitats del
programa, pot obtenir 0,5 o 1 ECTS respectivament.

•

RECORDA! 20 punts = 0,5 ECTS, 40 punts = 1 ECTS.

RESUM DE PUNTS PER LA OBTENCIÓ DE ECTS
3. Jornades d’Orientació Laboral:

1. Conferències

2. Sortides:

Ponències i tallers que tenen com a

Oferim la possibilitat de visitar

finalitat millorar les competències

empreses de la zona per tal de

professionals dels alumnes alhora que

conèixer els seu sistema productiu.

empreses que expliquen els plans de

tractar temes transversals a la

10 PUNTS

carrera que ofereixen, plantejant

El Patronat juntament amb l'EPS
organitzen jornades d'orientació
laboral per àmbit. Conviden a

diferents alternatives de futur pels

tecnología. 5 PUNTS

titulats. 5 PUNTS

4. Busca el teu talent: Analitza, millora i reorganitza el teu CV amb la supervisió
d’un mentor sènior provinent de la companyia japonesa Cànon. Activitat prèvia
per preparar-se pel Fòrum Industrial i les Jornades d’Orientació Laboral.
Organitzada per la direcció de l’Escola Politècnica, compta també amb la
participació de Pràctiques en Empresa-EPS, Compromís Social i la Oficina
Universitat-Empresa. 20 PUNTS

5. Passaport del Fòrum: Novetat d’enguany. El dia del Fòrum Industrial es proporcionarà un passaport per omplir
amb sis segells, cada vegada que un alumne entregui el seu CV o tingui una entrevista amb qualsevol empresa se li
sellegerà el passaport. Un cop omplert podrà aconseguir els punts. 15 PUNTS
6. Job Speed Dating: Un clàssic ja dins de la jornada del Fòrum Industrial. Consisteix en un seguit d'entrevistes ràpides
on els candidats tenen l’oportunitat de ser entrevistats per un màxim de 3 empreses. La durada de les entrevistes és de
8 minuts amb 2 minuts de transició entre candidats/empreses. 15 PUNTS
MÉS INFORMACIÓ:
Forumindustrialeps

forumeps@gmail.com

@ForumEPS

@ForumIndustrial

Fòrum Industrial

