
 

Manresa, 3-6 abril 2019

Dossier informatiu de la visita
Professorat tutor i acompanyant

Coordinadors/es pedagògics

Coordinadors/es d’ESO, batxillerat i cicles formatius

VERSIÓ ACTUALITZADA



27a Fira: nous reptes, nou enfocament 

L’edició de 2019 de la Fira de l’Estudiant aposta, tot i mantenint el plantejament general de les darreres edicions, per presentar la 
informació i l’orientació acadèmica i professional a partir dels itineraris formatius que poden realitzar els estudiants del Bages, Ber-
guedà, Moianès i Solsonès.  

L’objectiu bàsic d’aquesta nova organització és contextualitzar millor la informació que es presenta i facilitar l’accés a aquesta dins 
d’una proposta formativa global i diversa. Aquest model comporta evolucionar els diferents espais de la Fira per tal de visualitzar fí-
sicament aquests itineraris. 

També, com a novetat, la Fira obrirà el matí del dissabte als estudiants i públic en general amb activitats específiques per aquest 
dia.  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Itineraris i organització dels espais 

El disseny de la Fira s’ha estructurat a partir de quatre espais 
molt diferenciats. 

El primer recull i mostra els diferents itineraris formatius dels 
estudis postobligatoris que inclouen les diferents famílies i ni-
vells de tota la formació professional, les tres modalitats de 
batxillerat i uns espais d’emprenedoria i ocupació juvenil. 

El segon àmbit, que ocupa l’espai, central facilita la informació 
general de la formació professional, els estudis d’idiomes, els 
d’adults, els de l’Institut Obert de Catalunya, la de beques i la 
relativa a la mobilitat internacional. 

El tercer gran àmbit és el de l’orientació individual que serà 
gestionat per tècnics i tècniques en orientació i psicopeda-
gogs.  

El quart espai l’ocuparan les universitats, amb la informació 
general de tota l’oferta universitària a Catalunya, així com 
també la presencia de les universitats de la Catalunya Central. 

Al plànol de la pàgina anterior es pot veure amb més detall la 
distribució dels diferents itineraris. 

Funcionament de la visita 

Cada grup d’alumnes té assignada una hora d’entrada a la 
Fira de l’Estudiant. Per altra banda,  l’organització, ha comuni-
cat al centre l’hora que l’autobús recollirà aquest grup d’alum-
nes al centre i els tornarà des del Palau Firal.  

Un cop el grup arribi al Palau Firal, acompanyat dels seus tu-
tors/es, s’haurà d’adreçar a la porta principal d’accés on, sen-
se entrar a l’edifici, una persona identificada de l’organització 
acompanyarà tot el grup a la sala d’actes per realitzar la pri-
mera activitat d’acollida. (10’)  

Després es conduirà el grup a l’espai propi de la Fira on 
l’alumnat, pel seu compte o amb el suport del professorat 
acompanyant, podrà fer la visita als diferents espais dels itine-
raris formatius, de la informació general o de l’orientació indi-
vidual.  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Activitats complementàries 

Dimarts 26 de març 
Jornada d’orientació educativa. Palau Firal de Manresa. 
De 9 a 14 hores. Adreçada a professorat i tècnics d’informació 
i orientació educativa i professional. Activitat inclosa en el Pla 
de Formació de Zona. Requereix inscripció prèvia. 

Dijous 28 de març 
Conferència Inaugural. Auditori Plana de l’Om de Manresa. 
19 hores. Educació per a humans en un món de màquines 
intel·ligents a càrrec d’Alfons Cornella, consultor i escriptor so-
bre innovació científica i tecnològica i fundador i president 
d’Infonomia. Activitat adreçada a professorat i públic en gene-
ral. 

Dijous 4 d’abril 
Activitat artística. A les 12, a l’Espai Jove Joan Amades. 
Xerrada Comença la funció amb Pepo Flores (actor de l’im-
proshow) i Climent Ribera (artista i jove emprenedor). Adreça-
da a estudiants de l’àmbit artístic. Cal inscripció prèvia.  

Dijous 4 d’abril i divendres 5 d’abril 
Tallers per a alumnat d’ensenyaments postobligato-
ris. Espai de la Fira de l’Estudiant, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10. 
Les meves habilitats personals (Maria Navarrete), Identifica i 
entrena les teves competències (José Alonso) i Què dus a la 
teva motxilla? (Román Castro). Activitat adreçada a alumnat 
d’ensenyaments postobligatoris. Cal inscripció prèvia. 

Dissabte 6 d’abril 
Dissabte de Fira. Al Palau Firal de Manresa, de 10 a 14 ho-
res. Visita als espais de la Fira i oferta de diferents activitats: 

• Tallers i xerrades per a famílies: 
- Un viatge al cervell adolescent. Comprendre i acompanyar 

els joves per un desenvolupament saludable (Laia Casas) 
- Les meves habilitats personals (Maria Navarrete) 

• Píndoles informatives de centres educatius del Bages, Ber-
guedà, Moianès i Solsonès. 

• Mostra d’activitats artístiques: Escola de Dansa Maria Cinta, 
Aula de Teatre de Manresa i Institut Castellet (cinema). 
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