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formació

“Els cursos són una bona manera 
d’adquirir coneixements que t’obren 
oportunitats professionals.”

Oriol
Colell
Col.legiat 18.606

Promovem la formació contínua en diferents àmbits 
i organitzem cursos per actualitzar els coneixements, 
en aquelles àrees on l’aparició de novetats relacio-
nades amb l’activitat professional és constant. I 
sempre, des d’un enfocament pràctic. 
La formació, oberta a enginyers i professionals 
tècnics, ofereix condicions i preus especials als 
associats i col·legiats: 

- 30% de descompte en tots els cursos del programa
- 15% de descompte addicional per a joves de 
menys de 35 anys que es matriculin a títol personal
-Descomptes per aturats (% depenent de les hores 
de durada del curs)
-10% de descompte en Postgraus i Màsters a la 
Fundació CIM

A més, gestionem gratuïtament la Bonificació 
de la Fundació Tripartita si ho sol·licites.

fes

FORMACIó
Descomptes especials 
per als associats/col·legiats

Construcció

Energia

Enginyeria

Gestió i Habilitats Directives 

Seguretat i Medi Ambient 

Tecnologies Emergentsna

Més de 100 cursos l’any 
que abasten els principals àmbits 
d’actuació de l’enginyeria:

àrees de

FORMACIó

inscriu-te

http://ow.ly/ga5O300SAbp


inscriu-te
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feina

Teresa 
Abelleira
Associada 19.054

“A la Borsa de Treball he trobat l'orientació 
i el suport que necessitava en la meva recerca de feina, 
tant per polir aspectes clau del currículum 
com per fer una bona elecció de les empreses, 
en funció de les meves prioritats. Era l'empenta 
i la guia que necessitava en aquest moment!”

El nostre objectiu és acompanyar-te en el procés de desenvolu-
pament professional, tant en el moment de trobar la teva prime-
ra feina com si més endavant vols afrontar nous reptes a la teva 
carrera.

Posem a la teva disposició la nostra Borsa de Treball, la borsa 
de referència per als enginyers. Allà hi trobaràs més de 800 
ofertes professionals de tots els nivells, des de perfils sense 
experiència a perfils directius, i també de múltiples sectors 
d’activitat, des de la indústria als serveis.

T’oferim un servei d’Orientació Professional personalitzat per 
facilitar-te la incorporació satisfactòria al mercat de treball. 
T’ajudem a assolir els teus objectius, amb metodologies 
innovadores adaptades a la teva situació. I també t’assessorem 
si el que vols és anar a treballar a l’estranger.

Organitzem tallers per a què desenvolupis 
les teves competències.

Com fer un currículum i carta de presentació

Per a nous projectistes 

Linkedin

fes

feina

com ho fem?

Servei exclusiu 
per a associats/col·legiats

http://ow.ly/ga5O300SAbp
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xarxa

connectieng
Trobada on els enginyers 
associats/col·legiats menors de 
35 anys es reuneixen en un 
acte informal. L’objectiu? 
Potenciar el contacte profes-
sional. Tenim Conference 
Talks, performance i Drink 
Corner. 

Comissions

Mecanisme de participació 
del col·lectiu en el qual; es 
debaten els interessos 
professionals i socials dels 
enginyers. Tenen un paper 
rellevant en el desenvolupa-
ment de les activitats 
tècniques i socioculturals dels 
enginyers i de la societat.

Cafè
10.000
Activitat que té per finalitat 
connectar enginyers en un 
ambient distès on poden 
intercanviar opinions i 
experiències.

diada
de l’enginyer

És l’esdeveniment de l’any 
dels enginyers i compta amb 
una assistència de més de 500 
persones. Durant l’acte es 
lliuren diversos premis 
institucionals, entre els quals 
es destaca el Premi de 
Reconeixement a la Trajectòria 
Professional d’un enginyer 
o el Premi a la Creativitat d’un 
projecte d’enginyeria. 
La celebració s’amenitza 
amb una actuació i finalitza 
amb un còctel.

inscriu-te
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