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Benvolguts i benvolgudes,

Un any més, l’equip de Futur Civil, amb el suport de l’Escola de Camins,
organitza el ja tradicional Fòrum d’empreses. Aquesta XXIV edició es durà a
terme els dies 26 i 27 d’abril al Campus Nord de la UPC, recuperant així el model
presencial original, sempre que la situació de pandèmia ens ho permeti. En cas
contrari ens adaptarem al format virtual que ja vam fer servir amb èxit a la
passada edició.

Com a directora del centre em complau convidar-vos a participar del Fòrum.

Estic convençuda que aquesta és la millor fórmula per a conèixer el talent jove
format a la nostra Escola i que serà el futur del sector. Us animo a informar-vos
del funcionament del Fòrum i de les diferents modalitats de participació, segur
que trobeu la que millor encaixa amb la vostra empresa.

Des de l’Escola hem iniciat un projecte per impulsar la relació amb les empreses
i institucions del nostre entorn per a buscar interessos comuns i treballar
plegats per a la millor formació dels futurs enginyers i enginyeres de Camins
que seran qui, al cap i a la fi, hauran de liderar els projectes de futur en què
participin les vostres empreses.

Com ja sabeu, la nostra Escola té molta activitat tant en docència com en
recerca i, gràcies a això, fa anys que és reconeguda com la primera escola
d’Espanya i de les millors del món en l’àmbit de l’Enginyeria Civil. Mantenir
aquests estàndards no és fàcil si no es fa acompanyada de vosaltres.

No dubteu a posar-vos en contacte amb mi per a conèixer les diferents opcions
de col·laboració que us podem oferir.

Us espero els dies 26 i 27 d’abril a l’Escola de Camins per a una nova edició del
Fòrum Futur Civil.

Salutacions cordials,
Esther Real Saladrigas

Directora de l’ETSECCPB
 

Barcelona, 24 de gener de 2022

BENVINGUDA



La XXIV edició del Fòrum tindrà l loc els
dies 26 i  27 d’abril ,  i  es farà a l ’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Camins,  Canals i  Ports de Barcelona.
En el  cas que la situació 
epidemiològica ho requereixi ,  el  
Fòrum es farà de forma virtual com 
l 'edició XXIII .

On i quan es celebra?

Per què inscriure’s al Fòrum?

El FÒRUM FUTUR CIVIL és un punt de trobada entre les
empreses i  l ’estudiantat format a l ’Escola de Camins de
Barcelona que té com a objectiu establir  enllaços entre
les dues parts,  identif icant les aptituds i  habil itats de les
noves generacions d’enginyers i  enginyeres,  i  les
necessitats de l ’ecosistema empresarial .

El  FÒRUM FUTUR CIVIL és la millor eina
per tenir accés de primera mà al  talent de 
l 'estudiantat de la nostra Escola i  conèixer els futurs
professionals del sector!  En tan sols dos dies passaran pel
Fòrum dos-cents joves amb ganes de treballar i
desenvolupar-se en el  món laboral ,  els quals us podran
conèixer i  informar-se dels vostres projectes.   

Què és?

FÒRUM FUTUR CIVIL XXIV



PROGRAMA

Aquesta edició del Fòrum, en format presencial ,  es durà a
terme durant dos dies,  el  26 i  27 d’abril .  

Aquest any s ’ implementarà un algoritme dissenyat per
Futur Civil ,  el  qual combina els interessos dels joves

inscrits i  també els vostres per tal  d’encaixar les
entrevistes d’una manera més profitosa.

 
Així  i  tot ,  es reservaran unes places extres que quedaran a

la vostra l l iure elecció i  que podreu donar als estudiants
que us hagin interessat durant el  networking.

 

26 abril Es faran les presentacions de les empreses
que participen en format  Premium.

27 abril Es durà a terme el tradicional networking, 
com a primer contacte entre empreses i
estudiants per donar-se a conèixer i  trobar
els interessos comuns.

Durant la tarda tindreu l ’oportunitat
d’entrevistar a futurs professionals del
sector.

SISTEMA D'APARELLAMENT D'ENTREVISTES

COM FUNCIONA EL FÒRUM



A quins estudiants va dirigida la jornada?

M
À

S
TE

R

Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Mètodes Numèrics en Enginyeria
Enginyeria Ambiental
Urban Mobility
Enginyeria del Terreny
Enginyeria Estructural i de la Construcció
Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
Ciències del Mar, Oceanografia i Gestió del Medi Marí
Structural Analysis of Monuments & Historical Constructions
Flood Risk Management
Hydroinformatics and Water Management

G
R

A
U

Enginyeria Civil
Tecnologies de Camins, Canals i Ports
Enginyeria d'Obres Públiques
Enginyeria Geològica
Enginyeria Ambiental
Ciències i Tecnologies del Mar

Què busquen els estudiants?

Els estudiants busquen ofertes de treball  o de
pràctiques (conveni UPC),  o bé estades professionals per

fer el  Treball  Final d’Estudis (TFG o TFM).

PERFIL D'ESTUDIANT

Les persones participants en el  Fòrum són alumnes dels
màsters que ofereix l ’Escola de Camins o bé dels últims
cursos dels Graus:



Standard Professional Premium

1200€300€

Dinar institucional 

Presentacions

Networking

Pàrking

Entrevistes

Sponsors Oficials

Preu

Dinar

700€

26 abril

27 abril

FORMATS DE PARTICIPACIÓ

Per inscriure's al  XXIV Fòrum Futur Civil  sols cal  que
envieu un missatge al  nostre correu sol · l icitant-ho!

 
Estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol

dubte que us pugui sorgir .  Us podeu posar en contacte
mitjançant l 'adreça electrònica futur.civil@upc.edu  i ,

s i  ho preferiu,  organitzem una reunió virtual .

* En el cas que el Fòrum es faci de forma virtual, només existirà una
modalitat “on-line”, la qual inclourà una presentació + networking +
entrevistes. El preu d’aquesta modalitat on-line serà de 250€. Si l’empresa
ja ha abonat l’import corresponent a una modalitat “no on-line” es
procedirà a reemborsar la part corresponent. El canvi de Fòrum presencial
a virtual es notificarà abans del 30 de març, en el cas que la situació
epidemiològica ho requereixi.

Places limitades!



futur.civil@upc.edu

futurcivilcamins.upc.edu
934 13 76 63
@futur_civil
@futur_civil
Futur Civil
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Inscriviu-vos a la 
XXIV edició del 

Fòrum Futur Civil!


