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Set centres sanitaris participen en la 
Jornada Universitat-Empresa 
d'Infermeria de la UIC 
La jornada, celebrada el 3 de març, va incloure un col·loqui en què van participar els centres 
sanitaris següents: Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, Corporació Sanitària 
Parc Taulí, Hospital General de Catalunya, Centre Mèdic Tecknon, Hospital Clínic de 
Barcelona i Fundació Hospital-Asil de Granollers.

12 DE MARÇ DE 2010

La jornada, dirigida a l’alumnat del darrer curs d’Infermeria, va tenir com a objectiu principal 
aproximar l’alumnat a l’oferta de treball de les organitzacions sanitàries, tant públiques com 
privades; donar a conèixer el perfil de professionals que demanen les empreses, i preparar els 
estudiants davant un possible procés de selecció. 
 
Durant tot el dia es van fer un seguit d’activitats que van tenir molt bona acollida per part de 
l’alumnat. Al matí, els 80 alumnes assistents van participar en un taller d’elaboració de 
currículum, en una activitat d’autovaloració de competències, i hi va haver un col·loqui en què 
l’alumnat va poder intercanviar experiències amb les entitats sanitàries que hi van col·laborar.
 
En aquesta edició, en el col·loqui hi van participar representants d’Infermeria i de Recursos 
Humans de les entitats següents: Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, 
Corporació Sanitària Parc Taulí, Hospital General de Catalunya, Centre Mèdic Tecknon, 
Hospital Clínic de Barcelona i Fundació Hospital-Asil de Granollers. 
 
Paral·lelament, la setmana passada també es van organitzar les jornades professionals 
orientades a l’alumnat d’Educació. Totes aquestes activitats s’impulsen des del Servei 
d’Estratègies Professionals amb l’objectiu d’oferir una eina a l’alumnat que s’està preparant 
per afrontar amb èxit l’entrada al món laboral. 
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