
 
 
 
 
 

JORNADA D´ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Sant Julià de Vilatorta 

DADA: 17 juliol 2001. 

LLOC: Pavelló Municipal de l`Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
HORARI : De 11:00 a 13:30 i de 14:30 a 17:00+- . Dinar gratuït al Pavelló 
PROFESSOR: Pere Soler Pujals. pere.soler@uab.cat Mòbil: 647911920 
NOMBRE ALUMNES: 15 màxim . Places per ordre d´inscripció EDAT: 16-20 anys. 

COST DEL CURS: Gratuït 

INSCRIPCIONS: . pere.soler@uab.cat Mòbil: 647911920 
 
 

PROGRAMA 

Centrat principalment en el camp de l´empresa. Bàsicament és una visió 

introductòria de conceptes importants que ajuden a conèixer millor aquest món  

empresarial. Creiem que pot ser un pas endavant per l´orientació professional dels 

assistents. 

SESSIÓ 1.Matí, de 11 a 13.30 hores  

•   Test de situació actual de cada un dels participants (serà anònim, sense posar  
 nom) 

•   Introducció al tema. Actualitat i futur del món del treball, cap on anem. 

 Fracàs i èxit d´una professió. Es dolent el fracàs?. Quan tot no funciona,  

 l´entropia. 

•   Breus conceptes bàsics de psicologia en el món professional (motivacions,  

 actituds, hàbits, estils de vida, resiliència,…).Personalitat (tipologies). 

•   A tenir en compte: Valors, etiquetes ,posicionament, storytelling. 

•   Alguns conceptes bàsics d´economia , màrqueting i investigació. 

•   Com funciona una empresa, explicació d´un cas. Tipus d´empresa. El conflicte i  

 les relacions humanes dins l´empresa. 

•   T-GROUP. Sessió grupal on els alumnes comenten les seves opinions i 

expectatives lliurement sobre aquests temes. Exercici personal i en grup de 

motivació professional. 

DINAR: De 13.30 a 14.30 hores 

SESSIÓ 2. Tarda, de 14.30 a 17 hores 

•   Breus conceptes d´estratègia empresarial. Què és un “business plan”, pla de  

 màrqueting , pla estratègic i pla de comunicació. 

• On ens movem? (mercats, productes, consumidors, distribució, venda…) 

• Com trobar una idea? (renovar lo que ja està en el mercat o trobar una idea 

nova). 

•   Buscar dades dels sectors que ens interessen i com fer un mapa cognitiu o  

 conceptual per decidir la professió. 



 
 
 

•   On estudiar o aprendre aquestes professions, universitats, escoles públiques o  

 privades. Altres solucions. 

•   La nova llei de Formació Professional (entrega fotocòpia resum avantprojecte) 

•    EXERCICI, A: Joc de rol centrat en l’àmbit laboral. Anàlisi i exposició de  

 resultats. 

•   EXERCICI TREBALL PRÀCTIC, B.  Dades necessàries a tenir en compte per la 

creació d´una empresa nova a la comarca d´Osona. Treball a desenvolupar en  

grup. 

•   T-GROUP. Comentari, anàlisis i conclusions de tot el què s’ha treballat en 

aquestes dues últimes sessions. 
 

•    Alguns Sectors de treball : Aeronàutica. Agricultura. Ciències Socials(Sociologia, Antropologia͙).Ciències  
 Experimentals( Química. Física, Biologia͙) Ciències de la salut (diferents camps).Comunicació  
 (Publicitat, RR.PP, Periodisme, Imatge i So͙).Cossos Seguretat. Sector Esportiu i Educació Física. Disseny  
 Gràfic i Industrial. Hosteleria i Turisme. Idiomes i Filologia .Imatge Personal . Industria Electrònica i  
 Mecànica. Informàtica i Telecomunicacions. Medi Ambient i Veterinària. Música, Dansa, Teatre. Finances,  
 Banca. Noves Tecnologies. Màrqueting clàssic i digital. Ensenyament (diferents camps). Empresari  
 (autònom, empresa o negoci propi).Empleat en la Administració Pública .Empleat d´una empresa gran o  
 d´un petit negoci. Comerciant ( diferents camps) . Intel·ligència Artificial. Enginyeries ,varies. Analista de  
 dades i altres . Ramaderia. Arquitectura. Tecnologia dels aliments. Altres professions. 

 

Atenció!!!: L´ordre dels punts de la jornada poden canviar segons les característiques del grup i 

l´evolució de la sessió. També és possible que implementem algun exercici no  

programat. Si la inscripció és inferior a 8 alumnes la jornada serà cancel·lada ja que impedeix fer 

alguns exercicis. És obligatori  l´ús de la habitual mascareta (FPP2) i la distancia recomanada. No 

es podrà fer servir el mòbil . Podeu portar l´ordinador. No oblideu el bolígraf. 
 
 
 
CV, professor:  Dr.Pere Soler Pujals. 
 
Professor Titular d´Universitat durant 30 anys, UAB. 

Licenciado en Psicología (UB),Doctor en Ciencias de la Comunicación (UAB),Máster en Análisis y Conducción de Grupos(UB).  
Creador i Director del Máster de Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional (DCEI), presencial i online , durante 20  
ediciones. 

Publicacions: La Investigación Motivacional en Márketing y Publicidad (Edit ,Deusto) .El LLibre Blanc de la Professió Periodístique a  
Catalunya, en colaboració (Col-legi Periodistes de Catalunya).Libro 100 años de Publicidad de la ASPIRINA ,en colaboración (Bayer).  
Prácticas de Investigación de Mercados ( Edit,Deusto). La Investigación Cualitativa en Márketing y Publicidad (Edit,Paidós).  
Estrategia de Comunicación en Publicidad y RR.PP (Edit ,Gestión,2000. Planeta).La Investigación en Comunicación en la Era Digital,  
en colaboración( Edit,Gedisa). El Director de Cuentas (Edit, Materials,UAB),La Estrategia de Comunicación Publicitaria, el Account  
Planner (Edit,Feed Back). Investigación de Mercados (Edit, Materials, UAB. ) La Planificación de la Comunicación Empresarial (Edit,  
Materials,UAB) Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, en colaboración (Gestión 2000,Planeta). Artículos varios.  
Tres novelas. 

Experiencia professional en Màrketing ,Comunicació i Investigació de Mercats durant vinticinc anys en la empresa privada (Mc 

Cann Erickson,J.Walter Thompson,Burke Márketing Research,MMLB͙).Empreses del sector Màrketing i Comunicació. 

Contacte directe a nivell de direcció: Danone ,Camper ,Generalitat de Catalunya, Bayer ,Nestlé, Martini ,Levi´s ,Henkel, Fagor, 

Grupo Z, Puig Perfumes, Secretariado Internacional de la Lana i altres. 


