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Pel juny vàrem tancar el tercer curs 2015-2016 de l’associació UVic Alumni. Un 
dels objectius inicials era que fóssim molts. En aquests moments ja som més 
de 500 associats i prop de 50 ambaixadors arreu del món. Aquestes dades ja 
ens permeten dir que UVic Alumni s’ha fet gran. 

El projecte Ambaixadors és una realitat que ha de permetre interconnectar-nos 
amb els ambaixadors alumni que viuen a l’estranger i amb tot el col·lectiu de la 
UVic (alumnes, professors i treballadors) amb l’objectiu de facilitar la interna-
cionalització.

Hem continuat ajudant en els àmbits d’ocupabilitat i d’emprenedoria els socis 
interessats, gràcies al Servei de Carreres Professionals i d’Emprenedoria que 
ofereix la UVic-UCC, juntament amb la resta d’avantatges i descomptes de què 
gaudim els membres d’UVic Alumni. 

A l’inici del curs 2016-2017 donarem les primeres Beques al Talent UVic Alumni 
per a estudiants de postgrau i màster que ho sol·licitin i que comptin amb bons 
expedients acadèmics i rendes baixes. En properes convocatòries procurarem 
incrementar el nombre de beques.

Per acabar, vull agrair profundament l’oportunitat d’haver estat el primer pre-
sident d’UVic Alumni, ja que aquest quart serà el darrer any de la meva presi-
dència. 

Desitjo molta sort i encerts als que continuaran la feina. Un orgull, gràcies.

Abel Conill Riera
President d’UVic Alumni

Abel Conill Riera
President  
d’UVic Alumni



ASSEMBLEA GENERAL 2015

El 2 de desembre de 2015 es va celebrar l’Assembla General d’UVic Alumni on es van 
presentar i aprovar la memòria d’activitats, els comptes d’UVic Alumni i la gestió de la 
Junta Directiva de l’exercici tancat el 30 de juny de 2015. També es va fer la presentació 
del pressupost i  dels objectius de l’associació per al curs 15-16. 

JUNTA DIRECTIVA

Abel Conill Riera- President
Jordi Rosanes Clos- Vicepresident
Núria Camps Casals- Secretària
Gil Sansalvador Plans- Tresorer
Carme Bravo Sanz- Vocal

La Junta d’UVic Alumni durant la darrera Assemblea General

Imma Casaramona Codinach- Vocal
Margarita Oriol Ruscalleda- Vocal
Toni Reig Casasses - Vocal
Anna Sellés Roca- Vocal
Santi Verdaguer Salés- Vocal



1. CURSOS PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT

Per segon any, des del Servei Carreres Professionals, s’han organitzat cursos per a la 
millora de l’ocupabilitat amb l’objectiu d’ajudar els estudiants i alumni en l’entrada al 
món laboral. 

Els cursos són d’accés gratuït per als alumni i  han estat els següents:

≥≥ El Currículum perfecte

≥≥ Autoconeixement. L’element 

≥≥ Personal Branding  “La millor versió de tu”

≥≥ Com seduir a l’entrevista de feina

≥≥ Comunicació 3.0

≥≥ T’agradaria exercir de Mestre al Regne Unit? Start your teaching career, make the 
first move

2. PROJECTE AMBAIXADORS

Aquest any s’ha posat en marxa el projecte www.ambaixadors.alumni.uvic.cat. Aquest 
aplicatiu web és una plataforma de networking on els estudiants i alumni de la UVic 
es poden posar en contacte amb altres alumni que viuen arreu del món i demanar-los 
informació del seu país d’acollida.

Plataforma del projecte Ambaixadors UVic Alumni



En aquest moment hi ha 42 ambaixadors i representació als següents països:

Canada,  Mèxic, Estats Units, Regne Unit, Suïssa, Irlanda, Equador, Suècia, 

Xina, Guinea Bissau, Camerun, Vietnam, Andorra, Tailàndia i Itàlia.

Els Ambaixadors poden oferir informació sobre:

≥≥ Turisme, gastronomia i transport

≥≥ Idioma i costums del país

≥≥ Allotjament

≥≥ Oci

≥≥ Cerca de feina o de pràctiques

Poden accedir al web d’Ambaixadors com a usuaris: socis d’UVic Alumni, estudiants 
de la UVic i treballadors de la UVic.

També s’ha realitzat un vídeo per promocionar i explicar el projecte Ambaixadors. El 
podeu veure a:

 https://www.youtube.com/watch?v=MhgRz_K_x58 

Els objectius del programa ambaixadors són:

•	 “Oferir una plataforma de networking per afavorir la internacionalització de la UVic-
UCC i d’UVic Alumni.

•	 Donar informació de mobilitat als Alumni de la UVic-UCC que volen viatjar, esta-
blir-se en un altre país per motius laborals o fer estades de mobilitat per a formació 
o recerca.

•	 Donar informació de mobilitat als estudiants de la UVic-UCC que vulguin fer estades 
de mobilitat per a formació, pràctiques o recerca.

•	 Identificar la presència d’exestudiants de la UVic-UCC al món.

•	 Promoure la xarxa de l’Associació d’Alumni de la UVic a tot el món.”



3. CAMPANYA PLANÇONS 

Com cada any, UVic Alumni, amb la col·laboració de l’UHub, ha fet entrega d’un plançó 
a tots els antics alumnes que han vingut a tramitar el títol. Els alumnes titulats també 
s’han pogut fer una fotografia al photocall d’Alumni. 

Aquest any s’han repartit un total de 418 plançons.

A més, aquest curs també s’ha enllaçat el moment de la tramitació del títol amb el pro-
jecte “Accés al Món Laboral” i els nous titulats s’han pogut fer una foto professional per 
al seu CV, al plató d’U-Media.

4. TERCERA fESTA ALUMNI

Gairebé dues-centes persones, entre professorat, alumni i personal de serveis, van as-
sistir divendres a la III Nit de la UVic, que es va celebrar al Prat Verd de Malla. 

A més d’un sopar a peu dret, els assistents van poder pujar a un globus captiu, partici-
par en un sorteig d’obsequis, gentilesa de les empreses que col·laboren amb els UVals 
de la UVic i van poder ballar fins les tres de la matinada amb les versions del grup de 
rock and roll, Autoput.

Alguns dels titulats del curs amb els plançons

Alguns dels assistents a la III Nit de la UVic. L’orquestra de la UVic.

Plató d’U-Media.



Socis UVic Alumni juny 2014 - juny 2015

Juny 2014

Juny 2015

Juny 2016

82

292

412

Percentatge de socis/sòcies per facultats: 

UST 13%      FCSB 14%     FEC 22%   FETCH 51%

7. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS I SÒCIES

 2014 2016

 1.666 2.059
 2014 2016

 277 683
 2014 2016

 128 271

9. IMPACTE A LES XARXES SOCIALS

8. BEQUES AL TALENT UVIC ALUMNI

Des d’UVic Alumni s’han engegat les Beques al Talent UVic Alumni amb l’ objectiu d’aju-
dar a adquirir l’excel·lència a nivell de preparació professional dels titulats de la UVic-
UCC, així com la millora de la seva ocupabilitat. La primera convocatòria es farà efecti-
va a principis del curs 16-17.

Les beques al Talent UVic Alumni van dirigides a titulats de la UVic-UCC que vulguin 
cursar un postgrau o màster a la UVic-UCC (oficial o propi), impartit en el campus UVic 
en el curs 2016-17.
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