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Profesionals
a l’Aula

PROJECTE

“Professionals a l’Aula” és un projecte organitzat pels 
membres de la Facultat d’Economia i Empresa per acostar 
el món professional als nostres estudiants amb xerrades de 
professionals.

Se cerquen professionals 
d’organitzacions de prestigi 

Et convidam a participar

Organitzat per 
membres de la Facultad 

d’Economia i Empresa 

profesional.aula@uib.es

MÉS INFORMACIÓ 



PROGRAMA (50 hores)

Si acceptes participar en el projecte:

 Entraràs a formar part del nostre banc de professionals.
 Segons la teva disponibilitat, ens posarem en contacte amb tu 

ocasionalment per participar en sessions associades a una 
assignatura o de caràcter plenari.
 Almenys un professor de la Facultat d’Economia i Empresa es 

compromet a orientar i coordinar la teva visita i a assistir a la 
xerrada per establir el vincle amb els estudiants més fàcilment. 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PARTICIPACIÓ?

WIN - WIN

Creiem que aquesta iniciativa generarà beneficis mutus.

Per a la comunitat professional:
 Conèixer i intercanviar inquietuds i visions amb els que seran el 

futur de la professió.
 Donar major visibilitat a l’empresa.
 Aprofitar l’oportunitat per captar talent.
 Fomentar la creació/intensificació de vincles amb la Universitat.

Para la comunidad universitaria:
 Conèixer i intercanviar experiències de professionals en les tasques 

de la seva professió.
 Proporcionar orientació professional als estudiants.
 Promocionar els estudis de la UIB.
 Fomentar la creació/intensificació de vincles amb empreses.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

http://fee.uib.cat/profesionalesalaula

Se cerquen professionals 
d’organitzacions de prestigi 

Si ets un professional, empresari o economista i estàs 
disposat a intercanviar el teu quefer del dia a dia amb 
estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa.

Si creus que la teva formació i experiència en temes 
d’Economia ha estat essencial en el desenvolupament 
de la teva professió.

Si gaudeixes en parlar en públic i ets bon comunicador.

Et convidam a participar

EL PROJECTE

“Professionals a l’Aula” és un projecte organitzat pels membres de la 
Facultat d’Economia i Empresa per acostar el món professional als nostres 
estudiants amb xerrades de professionals.

Objectius del projecte:

 Augmentar la motivació dels estudiants per la seva formació.
 Que els estudiants percebin una connexió més estreta entre el que s’ha 

après i la pràctica laboral.
 Orientar sobre les possibles sortides professionals de l’economista.
 Presentar economistes, empresaris i empreses o organitzacions de prestigi 

de l’entorn balear i/o espanyol.
 Reforçar la col·laboració empresa-Universitat.

CONTACTA AMB NOSALTRES

E-mail: profesional.aula@uib.es
A/A: Jenny De Freitas / José María Carretero 
Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de les Illes Balears
Ctra. De Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma


