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1. Objectiu
L’objectiu del present procés és impulsar el desenvolupament professional, la millora
de l’ocupabilitat i la inserció laboral de qualitat de les persones titulades en aquesta
Facultat, mitjançant activitats d’orientació professional, la gestió de les pràctiques
curriculars, la generació d’idees, l’impuls a la emprenedoria i la gestió de la mobilitat
professional internacional. En definitiva es pretén facilitar la transició al món laboral de
l’alumnat graduat, posant al seu abast aquelles eines i mecanismes que els permetin
acomodar el procés de recerca de feina a les seves preferències i objectius personals.
2. Àmbit d’aplicació
Aquest procés implica totes les persones titulades de la Facultat d’Economia i
Empresa (FEiE) de la UAB, en qualsevol dels seus programes de grau i/o màster
universitari i també a aquells/es alumnes en l’últim curs de grau que estiguin a punt de
graduar-se.
3. Propietat del procés
Propietat: Vicedegà o vicedegana d’Inserció Laboral, Ocupabilitat i Pràctiques, i en el
vicedegà o vicedegana d’Emprenedoria, qui tenen la responsabilitat de supervisar el
procés, dur a terme el seu seguiment i garantir la implementació de les millores.
Responsable de la gestió: Gestions acadèmiques dels dos Campus de la Facultat.
Aquelles propostes que afectin al procés marc es comunicaran al Vicerectorat
d’Alumnat i d’Ocupabilitat.
4. Documentació associada (inputs)
Documentació
PS07-IP01:Informe de resultats de les enquestes sobre inserció laboral dels titulats
PS07-IP02:Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, de pràctiques no laborals en
empreses
PS07-IP03:Carta de serveis del Servei d’Ocupabilitat
PS07-IP04:Catàleg d’activitats d’orientació professional grupals a disposició dels centres
docents
PS07-IP05:Memòria d’activitat del Servei d’Ocupabilitat (web UAB)
PS07-IP06:Pla estratègic de la FEiE 2018-2021.

5. Documentació generada (outputs)
Documentació
PS07-OP01:Informe de satisfacció
dels usuaris amb les activitats
d’orientació professional.
PS07-OP02:Convenis de
pràctiques extra curriculars

PS07-OP03:Informe de la Jobs Week
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Ubicació

Unitat de Xarxa
Compartida

Gestió
Vicedeganat
d'Inserció
Laboral,
Ocupabilitat i
de Pràctiques
Curriculars

Nexus

Director SO

Unitat de Xarxa
Compartida

Vicedeganat
d'Inserció
Laboral,
Ocupabilitat i
de Pràctiques
Curriculars
2

S G I Q _ FE i E – a p r o v a t p e r l a J u n t a d e Fa c u l t a t d e 1 6 / 0 7 / 2 0 2 0

PS07-OP04:Informe de l’enquesta
sobre inserció laboral pròpia de la
Facultat
PS07-OP5:Memòria anual activitats
del CREIS
PS07-OP06: Pla anual d’objectius de
la FEiE 2019-2020.
PS07-OP07: :Informe de l’enquesta
sobre motivació i expectatives
professionals pròpia de la Facultat

Nebula

Arxiu del Deganat
Web de la Facultat
Nebula

Vicedeganat
d'Inserció
Laboral,
Ocupabilitat i
de Pràctiques
Curriculars
Vicedeganat
d’Emprenedoria
Gestió de la
Qualitat
Vicedeganat
d'Inserció
Laboral,
Ocupabilitat i
de Pràctiques
Curriculars

6. Revisió i millora
El procés es revisa periòdicament en funció dels resultats obtinguts cada curs
acadèmic. La responsabilitat d’aquesta revisió i la implantació de les propostes de
millora, recau en el vicedegà o vicedegana d’Inserció Laboral, Ocupabilitat i Pràctiques,
i en el vicedegà o vicedegana d’Emprenedoria.
7. Indicadors
Codi
PS07- Ind01

Indicador

Nombre alumnes assistents Jobs
Week

PS07- Ind02

Nombre d’alumnes que fan
pràctiques curriculars

PS07- Ind03

Nombre d’alumnes que fan
pràctiques extracurriculars

PS07- Ind04 Nombre d’alumni pertanyents al grup
CAFEE Comunitat Alumni de la
Facultat d'Economia i Empresa de la
UAB
PS07- Ind05 Nombre de persones ateses en el
servei d’assessorament sobre
creació d'empreses i actituds
emprenedores (per Campus)
PS07- Ind06 Nombre de
persones sensibilitzades (informació,
participació en activitats, etc.)
pel servei d’assessorament sobre
creació d'empreses i actituds
emprenedores (per Campus)
PS07- Ind07
Nombre de persones participants en
el club d’emprenedoria
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Ubicació
Unitat de
xarxa
compartida
Unitat de
xarxa
compartida
Servei
Ocupabilitat
(SO)

Gestió
Vicedeganat
d'Inserció
Laboral,
Ocupabilitat i
de Pràctiques
Curriculars
Gestions
Acadèmiques
Servei
Ocupabilitat
(SO)

Unitat de
xarxa
compartida

Administració
Deganat

Unitat de
xarxa
compartida

Vicedeganat
d’Emprenedoria

Unitat de
xarxa
compartida

Vicedeganat
d’Emprenedoria

Unitat de
xarxa
compartida

Vicedeganat
d’Emprenedoria
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PS07- Ind08

Nombre d’activitats realitzades pel
club d’emprenedoria

PS07- Ind09 Nombre de seminaris PUE durant
l’any acadèmic

Unitat de
xarxa
compartida

Vicedeganat
d’Emprenedoria

PUE

Adminstració
PUE

8. Desenvolupament del procés
La majoria d’activitats que es presenten a continuació es duen a terme durant el segon
semestre del curs acadèmic, donat que és quan els alumnes que estan a punt de
graduar-se desenvolupen una major predisposició a participar en les activitats
proposades. Les activitats són dutes a terme des dels Vicedeganat d’inserció laboral,
ocupabilitat i pràctiques curriculars i des del Vicedeganat d’Emprenedoria.
Tanmateix, la facultat d’Economia i Empresa ha elaborat dues enquestes pròpies per
poder obtenir informació addicional en l’àmbit de la inserció laboral. L’enquesta sobre
motivació i expectatives professionals ha estat dissenyada per tal de conèixer les
motivacions i expectatives professionals dels alumnes quan es matriculen en algun
dels graus impartits per la Facultat. La informació que ens proporciona aquesta
enquesta ens permet conèixer de primera ma que quines son les seves expectatives
futures i aspiracions laborals un cop hagin acabat el grau. D’altra banda, l’enquesta
d’inserció laboral dels titulats, és una enquesta que contesten els estudiants un cop
s’han graduat amb l’objectiu d’obtenir informació sobre el seu status laboral i sobre la
seva percepció de l’adequació de la formació rebuda a l’hora de accedir al mercat de
treball entre altres ítems.
8.1. Activitats relacionades amb l’orientació professional
Es realitza un pla d’acompanyament pels alumnes a punt d’obtenir el seu títol amb
l’objectiu de que la seva incorporació al mercat de treball sigui més planera. Aquest pla
es materialitza a través de l’organització de cursos d’orientació professional que
inclouen la preparació del Currículum Vitae, la carta de presentació, la superació d’una
entrevista laboral per competències, la cerca activa de vacants mitjançant les xarxes
socials i la creació de la marca personal. Aquests cursos s’organitzen amb la
col·laboració del Servei d’Ocupabilitat que dur a terme activitats d’Orientació
Professional adreçades a persones estudiants i titulades. Aquestes activitats s’adapten
a l’especificitat competencial d’alumnes i titulats de la Facultat d’Economia i Empresa i
pretenen augmentar i millorar el nivell de competències de les persones que hi
assisteixen. Aquests cursos es duen a terme en horari no lectiu i podem ser tant
presencials com virtuals. El Col·legi d’economistes col·labora amb la facultat
d’Economia i Empresa organitzant una xarrada anual sobre els perfils professionals
dels col·legiats actuals i la situació del mercat laboral. Aquesta xarrada es realitza
presencialment en els dos Campus de la Facultat.
8.2. Activitats relacionades amb pràctiques i feina
- La Facultat d’Economia i Empresa obre cada any la menció del Programa UniversitatEmpresa (PUE). El PUE és un programa de Cooperació Educativa que proporciona a
l'estudiant la possibilitat d'aplicar els coneixements rebuts durant el seu grau a la
Universitat a la gestió empresarial a través de la realització de pràctiques externes en
un ventall d'empreses i institucions prou ampli per acomodar tota classe de perfils.
Aquestes pràctiques (veure PC03)estan supervisades per un tutor/a acadèmic i per un
tutor/a a l'empresa i es realitzen durant el 3r i 4t curs dels graus d'ADE i ECO. Durant
aquests dos cursos s'alterna la docència regular a la Facultat de les assignatures del
pla d'estudis corresponent amb períodes de pràctiques a les empreses. En forces
ocasions aquestes pràctiques de més llarga durada tenen com a resultat la inserció
laboral de l’alumne en l’empresa receptadora de les pràctiques curriculars.
PS07. Inserció laboral dels titulats
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- El programa de pràctiques d’ADE i Economia en anglès organitza cada any durant el
primer semestre una sessió per tal de que els alumnes puguin conèixer el projecte
empresarial d’algunes de les empreses que els acolliran en les pràctiques durant el
segon semestre. Durant aquesta sessió els responsables de les empreses presenten
breument a l’empresa. Desprès s’obre un període de “Networking” on els alumnes
poden interaccionar amb les empreses que els hagin resultat més interessants. En el
procés PC03 es detalla el procediment d’emparellament dels alumnes amb es
empreses creant un procés de cerca de pràctica molt similar al procés de cerca de
feina en el mercat laboral real.
- La Facultat d’Economia i Empresa (FEiE) de la UAB organitza unes jornades de
l’ocupabilitat anomenada “JOBS WEEK”. L’objectiu d’aquestes jornades és donar
eines i acostar les empreses i institucions als estudiants dels últims cursos dels graus i
màsters de la FEiE que estan a punt d’incorporar-se al món laboral. Aquesta activitat
es realitza durant la segona quinzena del mes de febrer tant al Campus de Sabadell
com al Campus de Bellaterra al llarg d’una setmana (dos dies a cada campus).Es
convida a empreses de tot tipus per tal que exposin als alumnes quin es el seu
posicionament i orientació estratègica dins del sector productiu al que pertanyien.
D'altra banda, expliquen als alumnes quins són els seus processos interns de selecció
de personal i donen informació explícita sobre com els alumnes poden aplicar a les
seves posicions obertes.
-Organització de dos cursos d’excel (bàsic i avançat) pels alumnes dels graus de la
FEiE a un preu simbòlic.
- El PUE dins de la seva dinàmica docent inclou una sèrie de seminaris d’assistència
obligatòria pels alumnes de la menció en els que professionals de tots els sectors
expliquen als alumnes temes i problemes econòmics actuals. Aquestes xarrades estan
obertes a tots els alumnes de la Facultat i se’n fa la corresponent difusió via web i
correu electrònic.
- Activitats del grup ALUMNI CAFEE.
El grup alumni CAFEE està format per una representació dels alumni, una
representació de professors de la facultat amb un tarannà més professional que
acadèmic, una representació del deganat (amb la presència del vicedeganats
directament relacionats amb el desenvolupament professional dels alumni de la
facultat) i una persona representant de l’administració de centre. Els grup alumni
CAFFE coordina dues activitats al llarg de l’any:
1. la trobada anual d’Alumni CAFEE on es convida com a ponents a alumni de a
Facultat per tal que parlin sobre temes diversos relacionats amb l’ocupabilitat i
oportunitats de futur les des de la perspectiva de la seva pròpia trajectòria
professional. Es convida a tots els alumni que figuren a la base de dades de la
Facultat.
2. la dinamització i manteniment del perfil a likedln que el grup Alumni CAFFE va
donar d’alta publicant notícies i esdeveniments relacionats amb la inserció
aboral i la ocupabilitat (CAFEE Comunitat Alumni de la Facultat d'Economia i
Empresa de la UAB (Grup Oficial)).
8.4. Activitats relacionades amb emprenedoria
- Mínor en Emprenedoria i Innovació Social (mEIS)
El mEIS té com a objectiu principal proporcionar les competències bàsiques, tant
específiques com transversals, per a la creació i gestió de projectes innovadors,
particularment de caire social. El Mínor aporta les eines necessàries per a generar
PS07. Inserció laboral dels titulats
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propostes creatives, així com els coneixements per a l'avaluació de la viabilitat i la
implementació d'un projecte concret que aporti respostes innovadores, especialment a
les necessitats socials. Aquest mínor s'adreça a l'alumnat de qualsevol grau de la
UAB, que desitgi completar la seva formació bàsica amb una aproximació al món de
l'emprenedoria, enfocant-se especialment en la creació i gestió de projectes
innovadors de l'àmbit social.
- Assessorament sobre creació d'empreses i actituds emprenedores
A la Facultat s’ha creat un servei d’assessorament en forma de suport i
acompanyament a les persones que vulguin crear una empresa o millorar les seves
actituds emprenedores. Aquest servei es realitza presencialment tant al campus de
Bellaterra com al campus de Sabadell amb el suport d’un estudiant de doctorat en
l’àrea d’emprenedoria i creació d’empreses. Va adreçat tant a estudiants de grau, de
màster com a alumni.
- Club d’emprenedoria
La finalitat de la creació d’aquest club es construir un espai comú de discussió i acció
pel que fa a l'emprenedoria entre els estudiants de la Facultat que hi vulguin participar:
alumnat del mínor, alumnat d'intercanvi i altre alumnat interessat. Són els estudiants
qui gestionen el funcionament del club. El vicedeganat d’Emprenedoria es qui es fa
càrrec de donar suport en termes d’organització i recomanacions de possibles
activitats a fer pels membres del club.
- Espai Innova en Emprenedoria i Innovació Social (eines)
L’Espai Innova en Emprenedoria Social (eines) és un projecte interdisciplinari de
foment i suport a l’emprenedoria i la innovació social liderat per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Dins la UAB, la interdisciplinarietat del projecte es
desenvolupa mitjançant la col·laboració que s’estableix des del 2019 amb els deganats
d’àmbits formatius molt diversos dins les ciències socials (Facultats d’Economia i
Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia, Dret, Filosofia i Lletres, i Psicologia), a més
de la participació de la Facultat de Ciències de la Comunicació i de l’Escola
d’Enginyeria. Aquest espai té previst desenvolupar diverses activitats des de la
facultat d’Economia i Empresa amb l’objectiu d’impulsar la vessant més social de
l'emprenedoria: premis, conferències, seminaris...
8.5 Participació dels grups d’interès
Grups d’interès
Alumnat

Comunitat ALUMNI CAFEE
Empreses vinculades a les pràctiques
curriculars
Servei d’Ocupabilitat UAB
Col·legi d’economistes
Ajuntaments de Terrassa, de Sabadell,
de Mollet, de Sant Cugat.
Consell comarcal del Vallès Occidental i
del Vallès Oriental.
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Forma de participació
És el grup d’interès objecte d’aquest
procés
Organitzen jornades cada any i conviden
a alumni de la facultat per explicar
trajectòria professional.
Cerca de talent a través programes de
pràctiques curriculars.
Organitza
i
gestiona
activitats
d’Orientació Professional adreçades a
persones estudiants i titulades.
Realitzen xarrades als alumnes.
Projecte eines
Projecte eines
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8.5 Informació pública
Tota la informació es troba a diferents espais del web de la Facultat:
Ocupabilitat:
https://www.uab.cat/web/estudiar/ocupabilitat/ocupabilitat-1345715468139.html
Emprenedoria:

https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/emprenedoria-a-la-facultat1345809721023.html
Espai Innova:
https://espainnova.uab.cat/inici
Minor en Emprenedoria i Innovació Social
https://www.uab.cat/meis/
Comunitat Alumni de la Facultat d’Economia i Empresa
https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/la-facultat/comunitat-alumni-cafee1345725161091.html
Linkedin:
CAFEE Comunitat Alumni de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB (Grup
Oficial)

8.6 Rendició de comptes
La rendició de comptes s’efectua a través de l’Informe de la JobsWeek, la Memòria
anual d’activitat del CREIS, l’Informe sobre inserció laboral elaborat per la facultat i
l’Informe de satisfacció dels usuaris amb les activitats d’orientació professional.
Finalment, la rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada
mitjançant la participació d’aquests col·lectius als òrgans col·legiats i a les comissions
de debat següents:
• Junta Permanent
• Junta Facultat

9. Diagrama de flux
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