
La fira és un acte organitzat per l’EET 
(Escola d’Enginyeria de Terrassa), l’A4 
(Associació d’Antics Alumnes i Amics de 
l’Escola Industrial de Terrassa), la 
Universitat i Societat del Coneixement de 
l’Ajuntament de Terrassa, CETIB (Col·legi 
(Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona), COETTC (Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics i Graduats en 
Enginyeria de Telecomunicació de 
Catalunya) i els estudiants dels últims 
cursos de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa.IXde l‘EET

fira d’empreses

20 de febrer de 2013

de 11h a 17h

Escola d’Enginyeria de Terrassa



MÉS INFORMACIÓ
Sol·liciti’ns més informació

a l’Àrea de Relacions Externes de l’EET

Sílvia Àngel
Tel. 93 739 86 39

Enviar formulari a: promocio@eet.upc.edu

Més informació:
www.eet.upc.edu a l’apartat Mobilitat-Empresa

OBJECTIUSPARTICIPACIÓ
La Fira d’Empreses pretén apropar d’ una manera directa l‘estu-

diantat i l’empresa, oferint un entorn idoni per facilitar punts de 

trobada entre empreses, estudiants/es i recent titulats/des.

Les empreses es donaran a conèixer, projectaran la seva imatge, 

la seva activitat, caracterísitiques i posició en el mercat, fona-

mentalment entre els estudiants d‘Enginyeria que estan finalit-

zant els seus estudis i a punt per sortir al món laboral.

Als estudiants/es i recent titulats/des, les xerrades amb les 

empreses esdevenen una oportunitat fantàstica per donar 

resposta a les seves inquietuds en relació al seu futur professio-

nal i fins i tot la possibilitat d’aconseguir treball o pràctiques que 

complementen la seva formació.

Enguany, com a novetat, la fira consistirà en 

sessions de Speed-Networking, una modalitat 

àgil i dinàmica d’interacció entre empreses i 

estudiants que permet a les empreses 

optimitzar la inversió de temps i establir molts 

primers contactes en un sol acte.

A part de la formació oficial en enginyeria, què 

busquen les empreses?

Tots aquells valors, competències i habilitats 

que no queden reflexades en un CV tradicional, 

i que s’han de defensar “face-to-face”.

La sessió es dividirà en dues parts. En la 

primera, cada empresa disposarà d’una hora 

per dialogar i intercanviar experiències amb 

diversos grups reduïts d’estudiants en intèrvals 

de 15 minuts. Després d’aquesta primera 

presentació, els estudiants i les empreses 

diposaran d’un temps per interactuar lliurement 

i establir un contacte més personal.



Persona de contacte:

Nom de l’empresa (fiscal):

Nom de l’empresa (stand):

Sector:

NIF:

Direcció:

Codi postal:

Telèfon:

Direcció web:

Correo electrònic de contacte: fira d’empreses

de l‘EET20 de febrer de 2013

de 11h a 17h

Escola d’Enginyeria de Terrassa

Import Speed-networking: 50 euros 
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