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1 INTRODUCCIÓ
La Fira és un esdeveniment imprescindible en l’orientació acadèmica i
professional dels estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius de les
comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. Aquesta ha estat
una edició marcada per la irrupció de la COVID 19 i el posterior període
de confinament.
En aquest context, la comissió organitzadora i la comissió institucional,
han fet l’aposta -arriscada, però necessària- de convertir la 28a Fira de
l’Estudiant en l’e-FiraEstudiant.
El format telemàtic ha permès donar una bona resposta a la situació
excepcional, a través de l’adequació de les activitats essencials: la web de
la Fira, la web d’orientació acadèmica, els Itineraris Formatius en format
audiovisual, el servei d’orientació en línia, el llibret amb l’oferta
d’estudis en versió online, les e-PortesObertes, les xerrades en format
webinar i la utilització de les xarxes socials.
Les xifres de consultes al web i de participació a les jornades, ens
confirmen que l’esforç ha valgut la pena i que s’ha tornat a aconseguir
la finalitat d’oferir un servei d’orientació a l’alumnat i les seves famílies.
Esperem, però, tornar al format presencial en la
propera i recuperar el contacte directe entre persones,
l’experimentació i la vivència que són l’essència de la
nostra Fira.
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ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE L’ESTUDIANT

Comissió Institucional
La Fira de l'Estudiant està impulsada per diferents institucions, el conjunt de les quals
constitueix la Comissió institucional de la Fira de l’Estudiant, formada per:








Ajuntament de Manresa
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Solsonès
Consell Comarcal del Moianès
Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central
Fundació Lacetània

En aquesta edició, la Comissió institucional es va reunir el dia 8 d’octubre de 2019 a les
4 de la tarda als Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.
Principals acords a partir de les valoracions i propostes presentades de la 27a edició:
 Coordinació de la Fira de l’Estudiant. No es podrà mantenir la dedicació horària destinada
a la coordinació. Caldrà veure si una altra institució podrà assumir-ho o, també es planteja,
la possibilitat d’externalitzar la figura de coordinació amb una contractació per un temps
determinat.
 Es fa l’encàrrec a la part tècnica, la comissió organitzadora, d’organitzar una nova edició
de la Fira a partir de les valoracions i propostes presentades a la Memòria i de cercar
l’encaix de model de fira tot conjuminant els diferents punts de vista sobre el seu format.

Comissió Organitzadora
L’organització tècnica de la Fira ha anat a càrrec de la Comissió organitzadora, formada
per 14 membres de:














Assistents socials de les AMPA d’instituts de Manresa (1)
Coordinació territorial d’Adults (SSTT a la Catalunya Central) (1)
Escola d’Art de Manresa (1)
Oficina Jove del Bages (Punts d’Informació Juvenil) (1)
Secció d’Ensenyament (Ajuntament de Manresa) (1) (equip de coordinació)
Secció d’Universitats (Ajuntament de Manresa) (1)
Servei Comarcal de Joventut (Consell Comarcal del Bages) (1) (equip de coordinació)
Servei Comarcal de Joventut (Consell Comarcal del Moianès) (1)
Servei Educatiu del Bages (Centre de Recursos Pedagògics) (2)
Servei Educatiu del Bages (EAP) (1)
Servei Educatiu del Berguedà (Centre de Recursos Pedagògics) (1)
Servei Educatiu del Solsonès (Centre de Recursos Pedagògics) (1)
amb una Coordinació de la Fira de l’Estudiant (1) (equip de coordinació)

En aquesta edició s’ha constituït dins la comissió organitzadora l’equip de coordinació
format per tres persones (coordinació Fira, tècnica de l’Ajuntament de Manresa, tècnica del
Consell Comarcal del Bages).
La Comissió organitzadora ha realitzat un total de 8 reunions plenàries (dues d’elles
telemàtiques), més 14 reunions específiques d’Itinerari formatiu i 1 amb el Campus
universitari. (vegeu Annex 1)
Elements rellevants de la Fira de l’Estudiant:
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Mostra dels Itineraris formatius de Formació Professional Inicial, d’Arts Plàstiques i
Disseny, Ensenyaments esportius, Batxillerat i Programes de Formació i Inserció de les
comarques de Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.



Participació, en els diferents Itineraris formatius, de tots els centres educatius de
secundària, tant públics com privats, de les comarques de Bages, Berguedà, Solsonès i
Moianès que imparteixen estudis de formació professional, batxillerats i programes de
formació i inserció.



Participació de TOTES les universitats implantades a la Catalunya Central: UManresaFUB, UPC Manresa, UOC Manresa, UVic, Campus Universitari Igualada-UdL i ESDAP
Catalunya.




Assessorament i orientació acadèmica i professional personalitzada.
Col·laboració econòmica:
• institucional: Ajuntament de Manresa, Serveis Territorials del Departament
d’Educació, Consells Comarcals del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès,
Ajuntament de Solsona.
• empreses patrocinadores.
• dels centres educatius i universitats presents a la Fira (en els diferents itineraris).

El Cartell

El cartell de la 28a Fira de
l’Estudiant ha estat obra
d’Anna Garcia Solà, alumna
del cicle de grau superior
d'Il·lustració de l’Escola d’Art
de Manresa.
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PATROCINADORS i COL·LABORADORS

La 28a edició / e-FiraEstudiant_2020 ha comptat amb la col·laboració econòmica de
l’Ajuntament de Manresa, els Consells Comarcals del Bages, Berguedà, Moianès i
Solsonès, i els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central. També de
l’Ajuntament de Solsona.
Per altra banda, els centres educatius de secundària i els centres universitaris que
presentaven la seva oferta educativa en els diferents Itineraris formatius a la Fira feien una
aportació econòmica. En aquesta edició no s’ha fet efectiva aquesta aportació.
Patrocinadors
Pel que fa als patrocinadors principals de la Fira de l’Estudiant ha comptat amb les
següents empreses:






ICL Iberia
Denso
Vilardell Purtí - Avinent
Sagalés SA
Knauf

Durant els dies de la Fira, l’organització tenia previst posar a disposició de les empreses
patrocinadores l’Espai de Patrocinadors (nº 22 a plànol adjunt) de 3x1 m. per patrocinador.
Aquest espai estava destinat, a voluntat del patrocinador, a presentar propostes formatives
de les empreses amb la seva imatge corporativa.

Abacus ha patrocinat el premi a l’alumna guanyadora del cartell de la Fira.
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Col·laboradors
La Fira de l’Estudiant ha comptat, també, amb la col·laboració de:
 Diputació de Barcelona
 Ofimat
 Fundació Ampans
 Escola d’Art de Manresa
 INS Guillem Catà
 Ajuntament de Solsona
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EL MODEL DE FIRA D’ORIENTACIÓ

Des de fa dues edicions, la Fira de l’Estudiant ha realitzat una evolució del model de la
mostra. Així, el principal objectiu de la Fira ha estat l’estructuració de l’orientació acadèmica
i professional i de la informació mitjançant els Itineraris formatius que els centres
educatius imparteixen a les comarques centrals de l’àmbit de la Fira.
El nou model ha comportat una progressiva evolució dels diferents espais de la Fira, sense
renunciar a uns dels tret distintius de la Fira: l’orientació personalitzada.
En la present edició s'ha anat millorant l’espai dels diferents Itineraris, amb una proposta de
cinc possibles models d’espai d’Itinerari (v
vegeu apartat 6.2.1 b) que es concreta amb espais
d’itinerari formatiu més oberts i amb activitats pràctiques, més ben identificats, amb una
imatge actualitzada que faciliti la mobilitat per la Fira i la seva identificació, d’acord amb el
nou criteri de donar més entitat als itineraris formatius.
Així, la 28a Fira de l'Estudiant es presentava amb els següents ...
Itineraris Formatius:
Serveis socioculturals a la comunitat
(2) ITINERARI Hoteleria i turisme / Indústries alimentàries
(3) ITINERARI Edificació i obra civil / Fusta, moble i suro
(4) ITINERARI Activitats físiques i esportives / Ensenyaments Esportius
(5) ITINERARI Informàtica i comunicació
(6) ITINERARI Comerç i màrqueting
(7) ITINERARI Imatge personal / Tèxtil, confecció i pell
(8) ITINERARI Electricitat i electrònica / Fabricació mecànica / Instal·lació i manteniment
(9) ITINERARI Administració i gestió
(10) ITINERARI Indústries extractives / Transport i manteniment de vehicles
(11) ITINERARI Programes de formació i inserció (PFI)
(12) ITINERARI Sanitat
(13) ITINERARI Ensenyaments d’Arts (batxillerat i cicles formatius)
(14) ITINERARI Agrària
(15) ITINERARI Batxillerats
(1) ITINERARI
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El dia 16 de març de 2020, les institucions responsables de l’organització de la Fira de
l’Estudiant van emetre un comunicat adreçat a la comunitat educativa, patrocinadors,
col·laboradors, ... informant sobre la decisió de suspendre la 28a edició en el seu format
habitual i presencial, prevista pels dies 15, 16, 17 i 18 d’abril al Palau Firal de Manresa.
Al mateix temps també s’exposava en el comunicat, el següent: “No obstant això,
l’organització de la Fira de l’Estudiant vol mantenir el seu principal objectiu: donar servei
d’orientació i assessorament a l’alumnat dels centres d’educació secundària (el qual tenia
prevista una visita a la Fira), a les seves famílies i al públic interessat. Mitjançant l’espai eFiraEstudiant, que es crearà a la web www.firaestudiant.cat, es mantindrà el servei
d’orientació i assessorament.”

5 .1

DATES i PERÍODES e-FiraEstudiant_2020

La e-FiraEstudiant_2020 es va iniciar el dia previst d’inici de la Fira presencial, el dimecres
15 d’abril 2020 i s’ha anat perllongat fins al final del període de preinscripció, amb més o
menys presència. Hi ha hagut dos períodes importants de visites a la web:
 Període principal de la Fira de l’Estudiant, del 15 al 30 d’abril 2020 (aprox.)
 Període preinscripció, maig i juny 2020
Localització
A la web de la Fira de l’Estudiant: www.firaestudiant.cat
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5 .2

ESTRUCTURA DE LA e-FiraEstudiant_2020, WEB
www.firaestudiant.cat

La Fira de l’Estudiant 2020 s’ha hagut de repensar i ha calgut implementar-la en un format
virtual i mantenir, així, el seu principal objectiu: donar un servei d’orientació i assessorament
a l’alumnat dels centres d’educació secundària, a les seves famílies i al públic interessat.
Això ha estat possible gràcies a haver repensat, també, de dalt a baix la web de la Fira de
l’Estudiant: www.firaestudiant.cat
La web s’ha configurat de nou amb uns espais virtuals que identifiquessin, en certa forma,
els espais que es podien visitar en la Fira de l’Estudiant presencial. Les dades i valoracions
assenyalen que la web ha estat una bona eina d’orientació i informació per l’alumnat que
havia de prendre les seves decisions i les famílies, especialment, i també de suport a la
tasca d’orientació i assessorament de tutors i del professorat en general. També haurà
estat útil a totes aquelles persones que es volien incorporar al sistema educatiu.

5.2.1 Espais virtuals e-FiraEstudiant
a) Itineraris formatius
La 28a Fira de l’Estudiant, en format presencial, tenia previst implementar una distribució
de 15 Itineraris formatius, tal com s’ha detallat a l’apartat 4. Degut a la situació generada
per la Covid-19 es va haver de reformular la seva representació com a espai virtual a la
web.
En aquest espai es van presentar el 15 Itineraris Formatius en un format audiovisual
de les diferents famílies i nivells de la formació professional, les modalitats de batxillerat i
els programes de formació i inserció. Aquests vídeos permetien visualitzar les
competències associades a cadascun dels perfils de l’itinerari.
L’espai es completava amb informació d’aquests nivells educatius, de l’oferta educativa
dels centres i de l’accés a la universitat.



Imatge del bloc “ITINERARIS FORMATIUS”, web firaestudiant.cat
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b) Servei d’Orientació en línia
Espai d’orientació i assessorament individual mitjançant correu electrònic que ha estat
gestionat per l’equip de professionals de l’EAP durant els dies inicialment previstos de la
Fira i els dies posteriors va ser gestionat per l'assessoria d’educació de l’Oficina Jove del
Bages.



Imatge del bloc “SERVEI D’ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT EN LÍNIA”, web

firaestudiant.cat
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c) Campus Universitari de la Catalunya Central i Universitats catalanes
En aquest espai es podia trobar tota la informació de l’oferta de les universitats (6) de la
Catalunya Central:
 UManresa, UPC Manresa, UOC, Campus Universitari Igualada, UVic, ESDAP Catalunya

També s’hi podia trobar tota l’oferta de les Universitats catalanes.



Imatge del bloc “CAMPUS UNIVERSITARI DE LA CATALUNYA CENTRAL i
UNIVERSITATS CATALANES”, web firaestudiant.cat

d) Illa Central d’Informació
Aquest espai central mostra tota la informació general referent a la formació
professional, especialment de la modalitat Dual, els estudis d’idiomes, l’educació
d’adults, la de l’Institut Obert de Catalunya, la de beques i ajuts i la relativa a la
mobilitat internacional.
També s’hi podia trobar els espais d’Ocupació juvenil / Emprenedoria i de les Oficines
Joves d’Emancipació Juvenil.



Imatge del bloc “ILLA CENTRAL D’INFORMACIÓ”, web firaestudiant.cat
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e) web Orienta
Des d’aquest espai s’accedia a tota la informació de la web Orienta del Servei Educatiu
del Bages.



Imatge del bloc “RECURSOS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL”, web

firaestudiant.cat

f) Llibret telemàtic “Oferta dels Itineraris Formatius ... 2020-2021”
Aquest llibret, amb tota l’oferta dels Itineraris formatius del Bages, Berguedà, Solsonès i
Moianès, es podia consultar de forma telemàtica.



Imatge bloc “RECURSOS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL”, web

firaestudiant.cat

g) Jornades de Portes Obertes, e-PortesObertes
En aquest espai es podia consultar les e-PortesObertes (portes obertes virtuals o en
línia) facilitades a l’organització tant dels centres d’ensenyaments postobligatoris com de
les universitats de la Catalunya Central, presents a la Fira de l’Estudiant.



Imatge del bloc “JORNADES DE PORTES OBERTES, e-PortesObertes”, web

firaestudiant.cat
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5 .3

XERRADES EN LÍNIA

La 28a Fira de l’Estudiant tenia previstes una sèrie de xerrades presencials adreçades
inicialment a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius. Una bona part d’aquestes xerrades es
van reconvertir en telemàtiques, degut al confinament. L’oferta prevista era la següent:
TÍTOL

PONENT

Les meves habilitats personals.

Maria Navarrete
Educació emocional i Neuroeducació

Com ens preparem per a les professions de
futur?
Identifica i entrena les teves competències.

Roman Castro
Professor universitari

José Alonso
Orientació competencial

Es van oferir un total de 6 xerrades en línia en el marc de la e-FiraEstudiant_2020, amb una
durada d’una hora.
1 Xerrada:

Enfoca’t

data: 16 d’abril de 2020, 12:00
a càrrec de Xavier Miralles, guionista i director de cinema
audiència: 69 assistents

En el marc de la 28a Fira de l’Estudiant de les comarques centrals, l’Oficina Artística va
reconduir la seva xerrada presencial, en una xerrada en format telemàtic. L’Oficina
Artística tenia com a objectiu, en aquesta edició, apropar les arts escèniques i
concretament el cinema als joves assistents, per tal que les persones que es vulguin
dedicar a aquestes professions coneguin les diferents sortides professionals i també
perquè coneguin un cas d’èxit de ben a prop.
La cita amb en Xavier Miralles, jove director i guionista, es va fer a través de la plataforma
Zoom.
En Xavier Miralles va
fer un recorregut per
la seva experiència
en el món de les arts
escèniques
amb
l'objectiu de motivar i
apropar
aquesta
disciplina
a
les
persones més joves.
17
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2 Xerrades:

Identifica i entrena les teves competències

dates: 17 i 27 d’abril de 2020, 12:00
a càrrec de: José Alonso, consultor social i formador de la Diputació de Barcelona
audiència: 100 i 65 assistents, respectivament

La xerrada del dia 17 d’abril va ser la primera xerrada online de la e-FiraEstudiant, i es va
realitzar a través de la plataforma Zoom. La xerrada es va difondre entre els centres
educatius i s’adreçava al seu alumnat de 4rt ESO o estudis postobligatoris i també a tutors
i orientadors.
En José Alonso va aprofundir el coneixements sobre les competències i la seva
importància en la presa de decisions de cara el futur
professional.
Va ser molt dinàmica i ben valorada pels assistents. De tal
manera, que vam proposar fer una segona edició per
incorporar algunes demandes que no havien pogut accedir
a la xerrada en la primera sessió.
S’hi van connectar unes 80-90 persones de mitjana a la
primera sessió, mentre que a la segona sessió al 27 d’abril
amb una mitjana de 50-60 assistents.
2 Xerrades:

Com ens preparem per a les professions de futur?

dates: 24 i 30 d’abril de 2020, 12:00
a càrrec de: Román Castro, doctor en Ciències Polítiques, investigador i professor
universitari i formador de la Diputació de Barcelona
audiència: 55 i 100 assistents, respectivament

En aquestes xerrades en Román va presentar quin serà el context econòmic i quines
expectatives immediates sorgiran com a conseqüència de la crisi del covid-19 i quins seran
els elements fonamentals perquè els joves puguin afrontar la recuperació amb garanties.
Va posar especial èmfasi en què el procés formatiu no es pot aturar mai en la vida d’una
persona i que cal pensar en la digitalització de futur. Va parlar també de les competències
transversals importants en les futures ocupacions.
Les xerrades tenien una durada d’una hora. La primera va tenir una afluència d’uns 50
assistents. Davant la bona afluència a les xerrades proposades per la Fira, se’n va
organitzar una segona amb una mitja d’assistents molt superior a la primera.
La xerrada del dia 24 d’abril es va gravar i va quedar penjada a la web de la Fira de
l’Estudiant, on es pot visualitzar.
1 Xerrada: Oportunitats

de mobilitat internacional per a joves

14 de maig de 2020, 12:00
a càrrec de: Anabel Carrión, coordinadora de projectes de
mobilitat internacional de la Víbria Intercultural
audiència: 44 assistents

L’Anabel Carrión va exposar la situació actual dels projectes de
mobilitat internacional. Davant la incertesa del moment que no
és podia obviar, la previsió és que es vagi avançant en la
obertura d’aquests projectes. En aquest context es van exposar
18
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els diferents recursos de mobilitat que existeixen i la seva situació actual: intercanvis
juvenils, camps de treball, estudiar idiomes, voluntariats alternatius (p.ex. en una granja
ecològica).
Es van exposar de forma aprofundida de totes aquestes oportunitats que ofereix la
mobilitat internacional tant a nivell laboral, com formatiu o social.
La xerrada va ser molt interessant i complerta, amb una part final de preguntes mitjançant
el xat. Per últim dir que aquesta xerrada es va gravar i es pot trobar, penjada, a la web de
la Fira de l’Estudiant.



Imatge de l’apartat “CONFERÈNCIES”, web firaestudiant.cat

5 .4

DIFUSIÓ DE LA e-FiraEstudiant_2020

5.4.1 Visites a la web
Període principal : del 15 al 30 d'abril

 Visites a la web:

2.948 usuaris diferents, que han acumulat 4.857 visites a la pàgina.
Dies amb més afluència, el dimecres 15 (1.090 visites) i el dijous 16 (1.161 visites).

 Visualitzacions vídeos dels Itineraris formatius:

3.458
De mitjana s'han vist un 60% de la seva durada; en 703 ocasions s'han visualitzat
sencers.

 Altres dades significatives:
Un 49,5% dels usuaris han visitat la web des d'un mòbil, el 48% des d'un ordinador i el
2,5% restant des d'una tauleta.
Un 82% dels usuaris han visitat la web una sola vegada, mentre que el 18% restant ho
han fet més d'un cop.
Comparant les dades entre els dies "oficials" de Fira (15 a 18 d'abril) i els posteriors,
s'observa que després d’aquestes dates i fins el 30 abril, van entrar a la web més de 1.000
nous usuaris i s'han fet més de 1.200 noves visualitzacions de vídeos.

2n període (preinscripció) : maig i juny

 Visites a la web:

777 usuaris diferents, que han acumulat 1.823 visites a la pàgina.

 Visualitzacions vídeos dels Itineraris formatius:
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5.4.2 Xarxes socials
La Fira de l’Estudiant també ha estat present a les xarxes socials. Les xarxes han facilitat la
difusió de les activitats de la Fira.
La Fira de l’Estudiant està present a les xarxes mitjançant les plataformes:



Facebook Firaestudiant. En aquesta edició 2020 el nombre de seguidors a la pàgina
ha estat de 87 seguidors/es, un augment considerable en comparació amb els 49
seguidors/es de la passada edició. Igualment s’ha de treballar per tenir més presència
en aquesta xarxa i que creixi el nombre de seguidors/es i, per tant, augmentar el
nombre de visites a la pàgina de la Fira.



Instagram. En aquesta edició s’ha canviat el nom d’usuari; fira_estudiant. Ha tingut
un nombre total de 414 seguidors/es. Ha estat la xarxa amb més impacte i més
seguidors en relació a l’any passat. Les publicacions han estat molt seguides per tot el
col·lectiu de followers. Tot i així s’ha de generar continguts més atractius i dinàmics per
a seguir mantenint l’interacció amb els seguidors/es..

S’han fet publicacions de continguts i imatges dels esdeveniments relacionats amb la Fira.
Han tingut força seguiment tot i que s’ha de continuar treballant per obtenir més impacte.
Cara a l’any vinent, cal valorar seriosament la possibilitat que l’organització de la Fira
disposés d’una persona encarregada dels continguts de les xarxes. Atès que la gestió de
les xarxes socials requereix de molta dedicació i expertesa. Aquesta persona hauria de tenir
una dedicació total i un domini de les xarxes, el disseny i la cartellera dels continguts.

5.4.3 Accions de difusió
Pel que fa a les accions de difusió, s’han adequat a les disponibilitats pressupostàries de la
Fira de l’Estudiant i, en aquesta edició sobretot, a l’excepcional format telemàtic i en línia.
S’han dut a terme accions molt concretes de difusió de la e-FiraEstudiant.
En aquesta edició s’han realitzat com accions de difusió:

 Correu electrònic als tutors/es i professorat
acompanyants informant sobre la e-FiraEstudiant

 Dossier informatiu de la visita virtual a la eFiraEstudiant

 Pàgina web: http://www.firaestudiant.cat
 Xarxes socials Facebook i Instagram de la Fira de
l’Estudiant
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5 .5

LLIBRET “OFERTA DELS ITINERARIS FORMATIUS DEL BAGES,
BERGUEDÀ, SOLSONÈS i MOIANÈS, 2021-2020”

El llibret és una publicació que té com a finalitat primera, agrupar i donar a conèixer tots els
estudis d’ensenyaments postobligatoris que es poden cursar durant el curs 2020-2021 a
quatre comarques de l’àmbit de la Catalunya Central, i adreçat a l’alumnat, els tutors/es i les
famílies.

La informació està organitzada per Itineraris formatius o tipologia d’estudis:

 He aprovat l’ESO... i ara què?

Batxillerats
Cicles formatius de grau mitjà
Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà
Ensenyaments esportius de grau mitjà
Ensenyaments a distància

 Si no tinc l’ESO..., què puc fer?

Programes de formació i inserció (PFI)
Programes de formació professional bàsica
Programes d’itineraris formatius (IFE)
Educació d’adults

 Quins estudis superiors puc fer?

Cicles formatius de grau superior
Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny de grau superior
Ensenyaments esportius de grau superior
Cursos de preparació d’accés

 Estudis Universitaris
Graus

 Idiomes i Competència digital ACTIC
Ensenyament d’idiomes
Competència digital ACTIC

 Punts d’Informació

Serveis d’informació juvenil del Bages
Serveis d’informació juvenil del Berguedà
Serveis d’informació juvenil del Solsonès
Serveis d’informació juvenil del Moianès
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 Institucions i serveis municipals d’orientació professional
 Emprenedoria

Relació d’entitats

 Ocupació Juvenil

Relació d’entitats promotores

 Accions formatives
 Directori de Centres
Aquests llibrets es distribueixen cada any als centres visitants en el marc de la Fira de
l’Estudiant. Enguany, però, es va fer el repartiment a principis de juny, centre per centre, per
part dels membres de l’organització de la Fira.
Se n’han editat un total de 4.000 llibrets informatius “Itineraris formatius del Bages,
Berguedà, Solsonès i Moianès 2020-2021”.
El seu cost és assumit pels Consells Comarcals amb la següent distribució:
Institució

nº llibrets

Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Solsonès
Consell Comarcal del Moianès

TOTAL

5 .6

2.500
500
500
500
4.000

VALORACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS SOBRE LA PROPOSTA
DE LA e-FiraEstudiant_2020

Després de finalitzar cada edició de la Fira de l’Estudiant, la Comissió organitzadora tramet
als centres visitants a la mostra una enquesta de satisfacció, mitjançant Google Drive, amb
diverses qüestions.
En aquesta edició, però, en no haver-se realitzat de forma presencial i no haver rebut la
visita de l’alumnat dels centres educatius, no s’ha tramés cap enquesta de satisfacció.
No obstant això, es disposa de dades prou rellevants per valorar aquesta edició virtual i en
línia, com ara el nombre de visites a la web de la e-FiraEstudiant o a les visualitzacions de
continguts, especialment dels vídeos dels Itineraris formatius o les consultes personals
ateses.
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(Què teníem organitzat per fer en aquesta edició)
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6

28a Fira de l’Estudiant

6.1

DATES i HORARIS DE LA 28a FIRA DE L’ESTUDIANT

Dates





(dmc) dimecres, 15 d’abril 2020
(dj) dijous, 16 d’abril 2020
(dv) divendres, 17 d’abril 2020
(dis) dissabte, 18 d’abril 2020

Horari
Matins dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 14:00 hores
Dissabte (Dissabte de Fira), de 10:00 a 14:00 hores
(tant per a grups de visites concertades com per al públic en general)
Localització
Palau Firal de Manresa (c/ Castelladral, 5 -Polígon Industrial Els Dolors- Manresa)
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6.2

ESTRUCTURA PREVISTA PER LA FIRA DE L’ESTUDIANT

6.2.1 Espais
a) Acollida
En aquesta edició es donava continuïtat a la realització de l’acollida als grups d’alumnes
de visites concertades, prèvia a la visita a la Fira. L’acollida s’havia de dur a terme en un
únic espai, la Sala d’actes ubicada a la primera planta del Palau Firal de Manresa, amb
una capacitat de fins a 120 persones i condicionat amb tots els mitjans audiovisuals.
L’accés dels grups dels centres visitants a la Fira es realitzava per la porta lateral del
Palau Firal. Des d’aquí s’accedia a la sala d’actes, a la primera planta; finalitzada la visita,
la sortida de la Fira es feia, però, per la porta principal. El públic general estava previst
entrar i sortir des de la porta principal del Palau Firal.
Com en anys anteriors, per a la rebuda i organització dels grups escolars de visites
concertades es comptava amb la participació d’alumnes de l’Institut Guillem Catà de
Manresa del cicle formatiu d’Integració social (GS). El dissabte també hi col·laborava
alumnat del mateix cicle formatiu.
Seguint el mateix model de les darreres edicions, l’acollida dels grups escolars visitants a
la Fira l’ha realitzava els membres de la Comissió organitzadora repartits en diferents
torns.
Durant l’acollida es projectava un audiovisual, amb reflexions del moment en que es
troben els joves on han de decidir que volen fer, amb una detallada explicació del sistema
educatiu i informació dels Itineraris formatius presents i dels espais i serveis que trobarien
a la Fira. Aquest audiovisual, d’una durada d’uns 9 minuts, sempre ha estat ben valorat i
facilita enormement la tasca de l’orientador/a en l’acollida. És obra dels berguedans Marc
Ribera (disseny) amb la locució d’en Fermí Riu.
La durada de l’acollida era, aproximadament, d’uns 10 minuts per grup.
Es comptava amb els següents recursos: 120 butaques i cadires, taula amb micròfons,
ordinador portàtil i equip audiovisual (canó de projecció, pantalla i altaveus).

b) Itineraris formatius
La 28a Fira de l’Estudiant, en format presencial, tenia prevista una mostra d’un total de 15
Itineraris formatius, tal com està detallat a l’apartat 4. Als Annexos d’aquesta Memòria
està relacionat com annex 3: “Distribució dels itineraris per centres educatius” i com
annex 4: “Relació d’estudis per itinerari formatiu”.
Aquests espais es van configurar com a espais oberts i més
vivencials per l’alumnat visitant i, en una bona part d’ells, amb la
realització d’activitats pràctiques per part d’alumnat i professorat
de centres de l’itinerari formatiu.
Cada grup de centres que intervenien en l’itinerari formatiu tenien
previst ambientar i adequar l’espai. L’itinerari formatiu disposava
de material divulgatiu: un de genèric de Fira de l’Estudiant (díptic)
amb informació bàsica sobre l’itinerari formatiu i, altre, d’específic
de cada centre amb la concreció de l’oferta de cicles formatius o
estudis inclosos en l’itinerari formatiu (fulletons, tríptics ...). També,
es donava informació sobre les jornades de portes obertes.
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Models de propostes d’ESPAI d’Itinerari

A

B

C

D

E

Cada itinerari formatiu estava retolat per l’organització amb la seva denominació i els
centres que hi participaven, i la imatge corporativa de la Fira.
Degut a la situació generada per la Covi-19 es va haver de reformular la representació
dels espais de la fira per poder mostrar-los en tot el seu contingut a través de la web.
Es va demanar als centres educatius imatges i vídeos dels diferents cicles de cada un
dels 15 itineraris formatius que s’havien previst en format presencial i es van editar uns
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vídeos amb aquestes imatges que permetien als joves i als tutors fer-se una idea del
funcionament i les competències de cada un dels perfils de l’itinerari, en finalitzar el vídeo
hi havia la referència de cada un dels centres on es realitza formació de cada itinerari.
Els vídeos van ser força dinàmics i realment oferien una visió general de l’itinerari per
motivar als joves a cercar més informació sobre la formació específica.
Els itineraris es van organitzar de la mateix manera que estaven previstos en la fira
presencial per afavorir tenir una àmplia visió dels cicles i estudis similars o de la mateixa
branca.

c) Orientació i assessorament personal
En aquesta edició es mantenia un important esforç en l’àmbit de l’orientació i
assessorament personal. Es disposava d’un total de 8 cabines equipades.
Els 8 espais d’orientació individual estaven equipats amb taula, cadires i ordinador amb
connexió a Internet, impressora i safates per a la documentació. També estava previst
disposar en determinats moments d’orientació específica de formació professional.
L’espai estava disposat a la part central de la Fira amb dos accessos.

d) Informació general
Espai de l’Illa central:



Taulell d’Informació general (illa central), amb 7 eixos d’orientació i equipat amb una
fotocopiadora, prestatgeries per a la documentació, ordinadors amb connexió a
Internet i impressora.
 Espai de Formació d’Adults
 Escoles Oficials d’Idiomes
 Espai de Beques i ajuts
 Espai de Mobilitat internacional
 Institut Obert de Catalunya
 Informació general d’FP
 FP DUAL NOVETAT

Altres eixos d’orientació general situats en espais específics:



Espai de referents d’Ocupació Juvenil i Emprenedoria. NOVETAT Enguany s’havia
previst unificar aquest espai amb l’espai d’emprenedoria; duent a terme dinàmiques
específiques sobre àmbits competencials.



Espai d’Universitats: Amb informació d’aquelles universitats que no tenen presència
en les comarques de la Catalunya Central. En aquest també s’informava de tot allò
referent a les PAU.



Espai de les Oficines Joves d’emancipació juvenil. NOVETAT
S’havia previst un
estand específic amb informació sobre les assessories i els serveis que ofereixen les
Oficines Joves de les comarques participants de la Fira.
Espai del Carnet Jove: tramitació gratuïta del carnet jove.



Espai de les empreses patrocinadores (ICL, Denso, Vilardell Purtí-Avinent, Knauf,
Sagalés). Espai de difusió de les empreses patrocinadores de la Fira.

e) Campus Universitari
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El Campus universitari de la Catalunya Central estava representat per 6 centres
universitaris: UManresa, UPC Manresa, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Campus
Universitari Igualada, UVic i ESDAP Catalunya.
En aquesta edició, la distribució dels estands dels centres universitaris s’havia ampliat
respecte l’anterior edició, amb una millora important de l’espai destinat a cadascun dels
centres.
Els estudis que s’han pogut trobar a les diferents universitats que han participat a la Fira
de l’Estudiant es troben dins les àrees de coneixement següents:
 UManresa: Ciències Socials i Jurídiques; Ciències de la Salut.
 UPC Manresa: Enginyeria i Arquitectura.
 UOC: Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Comunicació i informació; Disseny, creació
i multimèdia; Dret i Ciències Polítiques; Economia i Empresa; Informàtica, multimèdia i
telecomunicacions; Psicologia i Ciències de l’Educació; Turisme.
 Campus Universitari Igualada: Ciències de la Salut; Enginyeria i Arquitectura.
 UVic: Art i Humanitats; Ciències Socials i Jurídiques; Ciències de la Salut; Enginyeria i
Arquitectura.
 ESDAP Catalunya: Disseny, creació i multimèdia.

f) Emprenedoria i Ocupació juvenil
Emprenedoria
La idea de l’Espai d’Emprenedoria de la Fira de l’Estudiant era treballar a través de jocs
algunes de les competències emprenedores. Presidia l’estand una lona amb les
principals competències que ha de tenir la persona emprenedora.
Les competències i habilitats a treballar eren les següents:
 Treball en equip: Joc de construir

figures amb vasos de plàstic
 L’observació i l’exploració
 La perseverança
 La iniciativa i la creativitat a través

de la resolució d’enigmes
 Trobar elements concrets dins un

dibuix determinat.
 Resoldre figures geomètriques amb
escuradents
Els
alumnes,
dins
de
l’Espai
d’Emprenedoria disposàvem d’un plafó a on els estudiants definien quins valors,
habilitats, competències havia de tenir la persona emprenedora.
Ocupació Juvenil
Principals dinàmiques:
 1. CONSTRUCCIÓ
Fer una construcció lliure i en equip amb el
material que es posa a l’abast i aconseguir
que el bolígraf es mantingui a dalt de tot.
 2. APARELLAR TARGETES
Aparellar dos blocs de targetes: Per una
banda els noms de les competències i, per
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l’altra, la seva definició.
 3. SPEED DATING
Simulació d’una entrevista amb observadors. Retorn amb nosaltres.
 4. KAHOOT
Entrevista, competències i currículum vitae

6.3

PERSONAL ORIENTADOR i INFORMADOR

Cadascun dels centres i institucions participants a la Fira ha garantit la permanència de
personal en els espais establerts per a tot l’horari de la Fira (matins de dimecres a divendres
de les 09.00 a les 14.00 i, dissabte matí de les 10.00 a les 14.00 hores).



15 espais d’itineraris formatius (cicles formatius, PFI):
El conjunt de centres que formaven l’itinerari formatiu se n’encarregava d’aportar
personal per atendre l’orientació dels joves visitants i famílies. Cada itinerari es va
autoorganitzar les permanències amb el nombre de persones que van creure oportú.
Majoritàriament, els itineraris estava previst que fossin atesos per professionals dels
centres i per alumnat, que realitzava activitats pràctiques relacionades amb l’itinerari
formatiu.



Campus Universitari s’havia previst l’atenció per professorat i alumnat becari.



8 Cabines d’orientació Individual:
Els espais d’orientació individual havien de ser ateses per professionals de l’EAP del
Bages amb la col·laboració de l’EAP del Berguedà i del Solsonès.
En aquesta edició també es comptava amb la participació diària, en horari de mati, d’una
o dues tècniques d’orientació de la Diputació de Barcelona.



Espai d’informació general (illa central):
 Espai de beques: Era atès per les treballadores socials de les AMPA d’instituts de
Manresa. En aquest espai també es comptava amb el suport de la tècnica de
joventut del Consell Comarcal del Solsonès.
 Espai de formació de persones adultes i EOI: Atès per la coordinació territorial
d’Adults i per professionals del CFA Jacint Carrió de Manresa i del CFA Solsonès;
també per professorat de l’EOI de Manresa.
 Espai de mobilitat internacional: Atès per l’entitat de mobilitat internacional “La
Vibria”, entitat que també duu a terme l’assessoria de mobilitat internacional de
l’Oficina Jove del Bages.
 Espai de Cicles Formatius generalistes: Aquest espai havia de ser atès per personal
dels Serveis Territorials del Departament d’Educació.
 Espai de Formació Professional DUAL.



Altres espais d’informació generalista
 Espai de l’Ocupació Juvenil i Emprenedoria: havia de ser atès per les referents
d’ocupació juvenil de les comarques implicades a Fira, mentre que l’espai
d’emprenedoria havia de ser atès per professionals de les diverses entitats
participants.



Altres:
 Espai del Carnet Jove: Espai de tramitació gratuïta del carnet Jove. Havia de ser
atès pels professionals de joventut que ocupaven l’espai d’orientació referent a
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batxillerats i universitats i per les persones encarregades de l’acollida dels grups
(estudiant del GS d’Integració Social).
 Espai d’Oficines Joves d’emancipació; atès per a les referents de les 4 oficines joves
participants. S’havia previst la possibilitat d’incloure la tramitació del carnet Jove en
aquest mateix espai.
 Espai de les empreses patrocinadores (ICL, Denso, Vilardell Purtí-Avinent, Sagalés,
Knauf). Espai de difusió de les empreses patrocinadores principals de la Fira.

6.4

VISITES CONCERTADES PREVISTES DELS CENTRES EDUCATIUS

Per tal de formalitzar la inscripció dels grups, l’organització de la Fira va trametre un correu
electrònic a tots els centres educatius de secundària de les comarques de Bages,
Berguedà, Solsonès i Moianès, on s’informava de la realització de la Fira de l’Estudiant i de
la concertació de la visita de l’alumnat.
Així doncs, en aquesta edició i, com ja s’havia fet en l’edició anterior, la concertació de
visites de grups a la Fira i del servei d’autocar, es va fer de forma planificada des de
l'organització de la Fira de l'Estudiant, sense el període obert d'inscripció habitual.
D’aquesta manera es va poder optimitzar millor les rutes del servei d’autocar. Es va
contactar de forma personal amb cadascun dels centres i es va acordar el dia i hora de
visita de l’alumnat a la Fira.
En aquest correu també s’informava sobre les activitats adreçades als grups de batxillerat i
cicles formatius del dijous 16 abril i divendres 17 d’abril, i de la Jornada d’Orientació i del
seu procés d’inscripció.
Més endavant tots els centres van rebre un document amb un resum de la visita a la Fira,
amb la relació del nombre d’alumnes previstos i el dia acordat. També se’ls informava dels
diferents horaris relacionats amb la visita (hora de visita a la Fira, hora de recollida del bus
al centre, hora de sortida del bus des de la Fira).
L’accés dels grups d’alumnes a la Fira s’havia previst, com ja es habitual, cada 20 minuts.
La durada de les visites concertades de grups escolars al recinte havia de ser entre 1 hora i
30 minuts i 2 hores de mitjana. Els grups, però, no tenien limitació temporal d’estada a
l’espai de la Fira.
El nombre d’alumnes inscrits a les visites concertades en l’edició d'enguany era de 3.699.
Aquests grups corresponen majoritàriament a 4t ESO.
Pel que fa al transport de l’alumnat dels centres visitants de la comarca del Bages ha estat
assumit pels Consell Comarcal del Bages, mentre que el dels centres de secundaria de
Manresa per l’Ajuntament de la ciutat. Els transport de la comarca del Moianès ha estat
assumit integrament pel Consell Comarcal del Moianès.
Pel que fa al transport de les comarques del Berguedà i Solsonès, s’ha facilitat als centres
educatius uns preus simbòlics gràcies al suport dels Consells Comarcals del Berguedà i
Solsonès i l’Ajuntament de Solsona i la gestió dels Centres de Recursos respectius.
En relació a l’afluència de públic general, al marge dels centres educatius, en aquesta edició
s’havia previst una assistència similar a la de les darreres edicions, destacant el dissabte,
en el qual s’havien programat activitats d’interès per a les famílies com una xerrada sobre
beques.
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Enguany també comptàvem durant el matí del dissabte amb la col·laboració del
Conservatori de Música de Manresa.

6.5

ACTIVITATS ADREÇADES A L’ALUMNAT DE BATXILLERAT i
CICLES FORMATIUS

ACTIVITATS per a l’alumnat de
BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS
matí del 16 d’abril 2020
matí del 17 d’abril 2020
Aquesta acció consistia en la realització d’una xerrada d’una hora de durada i la visita
posterior a la mostra dels ITINERARIS FORMATIUS, espais i recursos de la Fira de
l’Estudiant.

Franja horària:
 activitat, de 8:30 a 9:30 hores + visita a la Fira de l’Estudiant
TÍTOL

Les meves
habilitats
personals.

Com ens preparem
per a les
professions de
futur?
Identifica i entrena
les teves
competències.

PONENT

DESCRIPCIÓ

Maria Navarrete

Activitat teòrico-pràctica que treballa les
habilitats personals, per tal de saber-les
convertir en competències de vida.
S'identificaran i es coneixeran les diferents
intel·ligències que se’ns proposen i es
descobriran de forma pràctica quines tenim, així
com la relació entre l'habilitat i, estudis i món
laboral.

Educació emocional i
Neuroeducació

Xerrada que facilita informació sobre les
professions i ocupacions que hi hauran en el
futur, sobre les competències i habilitats que es
necessitaran i sobre com, en l’escenari
macroeconòmic i mundial, continuar avançant
per assolir les fites personals i professionals.

Roman Castro
Professor universitari

Xerrada que facilita informació sobre la
importància de les competències transversals
(comunicació, disposició a l'aprenentatge,
adaptabilitat, etc...) com a recurs per conèixer
els punts forts, potencialitats i àrees de millora
que necessiten les persones per adaptar-se als
diferents contextos.

José Alonso
Orientació competencial

Des de l’organització s’havia gestionat la participació de 586 joves de batxillerat i cicles
formatius, de centres públics i concertats, de les quatre comarques centrals, repartits entre
el dijous i el divendres al matí.
Pel que fa al transport de l’alumnat, estava assumit per consells comarcals i ajuntament.
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6.6

VISITA INSTITUCIONAL A LA 28a FIRA DE L’ESTUDIANT

dimecres 15 d’abril de 2020
Visita institucional a la 28a edició de la Fira de l'Estudiant
11.00 matí. Palau Firal de Manresa
El dimecres 15 d’abril de 2020, i com ja era tradicional, estava previst realitzar la visita
institucional a la 28a Fira de l’Estudiant per part de les institucions promotores de la fira:
Ajuntament de Manresa, Consells Comarcals del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès,
Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central i Fundació Lacetània, així com
representants de les empreses patrocinadores (ICL, Denso, Vilardell Purtí-Avinent, Sagalés,
Knauf).
També hi haguessin estat presents representants dels centres educatius, de les universitats
i col·laboradors.

Visita institucional 27a Fira Estudiant, 2019

6.7

ESPAI ARTÍSTIC DE LA FIRA A L’OFICINA JOVE DEL BAGES

 L’Oficina Jove del Bages tenia previst oferir una xerrada a càrrec del
guionista i director Xavier Miralles, en el marc de l’Oficina Artística de la
Fira de l’Estudiant.
Aquest any estava previst realitzar la 7ena edició de l’Oficina Artística, com sempre fins
ara, en forma presencial a l’Espai Jove Joan Amades. La xerrada anava a càrrec del
director i guionista de cinema i teatre Xavier Miralles.
Davant la situació de crisis sanitària pel COVID-19, l’Oficina Artística que s’ofereix cada any
en el marc de la Fira de l’Estudiant s’ha adaptat a un format en línia, mitjançant la
plataforma Zoom.
L’Oficina Artística és un projecte que es va consolidant any rere any, amb l’objectiu de
donar un espai especial a les persones joves que volen desenvolupar estudis artístics, ja
que majoritàriament són estudis que queden en l’oblit.
La xerrada d'enguany tenia per objectiu apropar les arts escèniques i concretament el
cinema als joves estudiants, per tal que les persones joves que es vulguin dedicar a
aquestes professions coneguin les diferents sortides professionals i també perquè coneguin
un cas d’èxit de ben a prop.
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La cita amb el director i guionista estava previst i es va realitzar el dijous 16 d’abril a les 12
hores. Xavier Miralles va fer un recorregut per la seva experiència en aquest món amb
l’objectiu de motivar i apropar aquesta disciplina a les persones més joves.
L’acte va comptar amb la presentació de la regidora d’Infància, Joventut i Persones grans
de l’Ajuntament de Manresa, Rosa M Ortega.
Biografia de Xavier Miralles
Xavier Miralles als seus 31 anys es defineix a ell mateix com un emprenedor. Fa 10 anys
que es dedica al món de les arts escèniques, ha realitzat més de 10 curtmetratges i 13
obres de teatre.
El 2013 estrena la pel·lícula “El árbol sin sombra”, que suposa l’inici al gènere de terror que
l’acompanyarà al llarg de la seva trajectòria. Amb el rodatge de la seva segona pel·lícula
“Letargo”, és quan s’inicia en la realització de pel·lícules LGTBI.
Ha treballat amb actors i actrius com: Macarena Gómez, Jon Kortajarena o Daniel Grao.
Repàs de les edicions anteriors
En les edicions anteriors de l’Oficina Artística els artistes convidats provenien del món de la
il·lustració (Joan Turu, Quim Moya, Valentí Gubianes), també de la fotografia (Oriol Segon)
o del món de la moda (Miriam Ponsa) i l’any passat del teatre (Pepo Flores).
La xerrada estava programada realitzar-la presencialment; finalment, com s’ha
dit, es va haver de realitzar en línia. Va anar adreçada als mateixos grups
d’alumnat d’ensenyaments artístics, el mateix dia i a la mateixa hora.
Per participar a la xerrada en línia, s’havia de ...
- Baixar l’app Zoom
- Enviar un correu electrònic a: bages@oficinajove.cat
- Es facilitava l’enllaç i el codi d’accés
En cas de dubte es podia contactar al mòbil de Manresa Jove.
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6.8

XERRADA INAUGURAL DE LA FIRA DE L’ESTUDIANT

Des de la 25a edició de la Fira de l’Estudiant es venia realitzar un acte inaugural els dies
previs a la Fira amb una xerrada o col·loqui entre ponents convidats i sempre amb una
temàtica relacionada amb l’educació, l’orientació, els joves, ...
En aquesta 28a edició i amb anterioritat a la suspensió de la Fira presencial, la Comissió
organitzadora va acordar no realitzar la Xerrada inaugural.
Els principals motius varen ser:
 per la dificultat del calendari de la edició 2020 a l’hora de trobar la millor data.
I, sobretot,
 per prioritzar els recursos econòmics disponibles cap a un millor equipament dels Itineraris
formatius (pantalles planes de TV, expositors fulletons...), en detriment de la xerrada
inaugural.

6.9

PÀGINA WEB www.firaestudiant.cat

Per tal de donar suport als centres educatius, així mateix com a les persones interessades,
en tot allò referent a la Fira de l’Estudiant i a l’orientació acadèmica i professional, es
disposa de dos espais web:
 www.firaestudiant.cat
 www.edubages.cat/orienta
Un espai web específic de la Fira de l’Estudiant, www.firaestudiant.cat com un espai
contenidor de tota la informació i la gestió de la fira: el procés d’inscripció, les dates,
organització i contingut de la Fira de l’Estudiant, les activitats programades, així com vídeos
i fotos que il·lustren la seva dinàmica. Aquesta web està permanentment oberta al públic.
I un espai d'Orientació Acadèmica i Professional, editat i actualitzat pel Servei Educatiu
del Bages: www.edubages.cat/orienta que facilita l’accés a la informació sobre l’oferta
d’estudis que es poden cursar a les comarques de Bages, Berguedà i Solsonès, a més d’un
recull d’enllaços a webs institucionals que proporcionen informació sobre els diferents
estudis i les diverses sortides professionals actuals a Catalunya.
La web d’orientació és, doncs, una eina de suport adreçada als orientadors i els informadors
de la Fira de l'Estudiant. Però, a la vegada, també pot ser de molta utilitat al professorat que
ha de fer orientació, a l’alumnat que ha de prendre decisions, a les famílies que han
d’acompanyar els seus fills i filles en la presa de decisions i, finalment, a totes aquelles
persones que es volen incorporar al sistema educatiu.

6.10

DIFUSIÓ DE LA FIRA DE L’ESTUDIANT

6.10.1 Xarxes socials
La Fira de l’Estudiant també està present a les xarxes socials. Les xarxes faciliten la difusió
de les activitats de la Fira.
La Fira de l’Estudiant està present a les xarxes a partir de les plataformes:




Facebook Firaestudiant.
Instagram fira_estudiant.
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6.10.2 Accions de difusió
Pel que fa a les accions de difusió aquestes sempre s’han adequat a les disponibilitats
pressupostàries de la Fira de l’Estudiant. Estaven previstes diverses i variades actuacions
de difusió de la Fira, especialment adreçades a captar l’interès del públic en general.
En aquesta edició estava previst realitzar com accions de
difusió:

 Pancartes informatives (3 x 1,20 m.) a 5 rotondes de les
entrades a Manresa.

 Roda de premsa al Palau Firal (dimarts 14 d’abril de
2020).

 Nota de premsa de la Fira de l’Estudiant.
 Xarxes socials: Facebook i Instagram.
 Edició de 4.000 llibrets informatius “Itineraris formatius
del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès 2020”
adreçats a l’alumnat, els tutors/es i les famílies.

 Pàgina web: http://www.firaestudiant.cat
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7

JORNADA D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Cada edició, i com a activitat prèvia a la Fira de l’Estudiant, es du a terme una Jornada
d’Orientació Educativa adreçada als professionals que participin com a orientadors i
informadors a la 28a Fira de l’Estudiant i també als coordinadors pedagògics, tutors i
responsables d’orientació dels centres educatius de secundària de la Catalunya Central.
La Jornada, organitzada conjuntament pel Servei Educatiu del Bages i els Serveis
Territorials d’Educació a la Catalunya Central, s’havia de realitzar a la Sala d’actes del
Palau Firal de Manresa el matí del dijous 26 de març de 2020.
La suspensió de la 28a Fira de l’Estudiant va fer reprogramar la Jornada pel dijous 8
d’octubre de 2020 amb el mateix programa, lloc i en format presencial.

Davant la impossibilitat de poder realitzar la Jornada d’Orientació educativa en format
presencial, s’acorda programar dues Xerrades en línia, el dijous 8 d’octubre i el dimecres
14 d’octubre per la tarda mitjançant videoconferència, prèvia inscripció.
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VALORACIÓ i PROPOSTES DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA

Reunió telemàtica del dia 10 de juliol de 2020 i aportacions posteriors.
Comissió organitzadora:
Àgata Casas (Assistents Socials INS de Manresa)
Alba Pascual (Consell Comarcal del Bages) (equip de coordinació)
Anna Bernadich (CRP del Berguedà)
Cristina Roman (Servei d’Ocupació Juvenil del Moianès)
Dani Hernández (Escola d’Art de Manresa)
Domènec Haro (CRP del Bages)
Joan Coromina (CRP del Solsonès)
Lluïsa Solé (Ajuntament de Manresa) (equip de coordinació)
Maribel Gonzalo (Ajuntament de Manresa)
Marta Avilés (Oficina Jove del Bages)
Pere Prat (CRP del Bages)
Ruth Fernández (Consell Comarcal del Moianès)
Saray Gómez (Coordinació SS.TT. Persones Adultes)
Silvia Fernández (EAP del Bages)
Antoni Cornudella (coordinació de la Fira de l’Estudiant) (equip de coordinació)

1. Valoracions i propostes de la Comissió organitzadora
a. sobre l’organització de la Fira
valoracions



important Es valora molt positivament i indispensable per l’organització de la Fira,
poder disposar d’una coordinació de la Fira de l’Estudiant amb una dedicació horària
específica a aquesta tasca, al marge de les activitats que li siguin pròpies. Aquesta
figura relliga internament l’equip tècnic, a més de ser un referent cara a l’exterior.



En aquesta edició, també s’ha constituït formalment un equip de coordinació de tres
persones (coordinació Fira, tècnica de l’Ajuntament de Manresa, tècnica del Consell Comarcal
del Bages) amb dedicació horària específica a la tasca de coordinació.
Aquest equip ha estat vital en la planificació de les tasques i en l’organització de la Fira
i, sobretot, durant el període de confinament. També ha permès organitzar i repartir
millor les feines i tasques entre l’equip i els membres de la comissió.



Dues mencions i reconeixement: A tota la tasca d’implantació dels diferents espais de
continguts a la web de la Fira de l’Estudiant, servei essencial de la e-FiraEstudiant,
realitzada per Jaume Illa (CRP del Bages). A tota la feina de disseny i imatge de les cinc
propostes de l’espai d’Itinerari realitzada per Dani Hernández (Escola d’Art de Manresa).
Tot aquest treball, molt important per la Fira, està fora del seu pressupost i no seria, a
més, abastable amb les actuals partides pressupostàries.

propostes de millora



Es podria millorar la planificació de les tasques de la Fira amb un cronograma detallat
(document executiu): què, qui, per quan.



Veure la possibilitat que alumnat de centres faci el servei comunitari a la Fira de
l’Estudiant. Seria molt útil com a servei d’interpretació o de suport lingüístic pels
joves nouvinguts. Es podria formalitzar convenis amb un o diversos centres educatius.

b. sobre el model de mostra (fira) d’orientació



Itineraris Formatius. La 28a edició hagués estat el segon any de traspàs cap a una
mostra de l’oferta educativa per Itineraris formatius. En aquesta edició, però, s’han fet
passos ferms cap a la seva consolidació, com ara amb diverses propostes d’espai físic
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de l’Itinerari, o amb unes instruccions clares sobre les activitats, els materials i
equipaments (veure següent apartat).
La comissió valora que aquest és el camí a continuar treballant i que té molt més sentit
des del punt de vista de l’orientació (objectiu principal de la Fira).



Abast territorial de la Fira. L’organització de la Fira segueix valorant i cercant les
situacions més idònies per ampliar la participació de centres educatius d’altres territoris
centrals, tant en els itineraris formatius com de visita a la Fira del seu alumnat).



Espai útil i transversal per als joves. En aquest sentit, seria útil pel públic objectiu, el
jovent, poder disposar de les diferents propostes actuals ,i també futures, presentades
en un mateix espai, a mode de contenidor de serveis, mantenint cada proposta la seva
identitat. Seria el cas, p.ex, de la Fira de l’Estudiant i la Fira de l’Ocupació, i més tenint
en compte que ambdues tenen elements comuns com ara institucions patrocinadores o
empreses participants.

c. sobre els Itineraris formatius
valoracions



L’equip de coordinació ha realitzat un total de 14 reunions amb els centres participants
en cadascun dels diferents itineraris per preparar la seva participació.



Els centres educatius han rebut bé, tant les cinc propostes d’espai de l’Itinerari que se’ls
va presentar, com el document marc “Indicacions pels centres participants en els
Itineraris formatius” amb unes instruccions clares sobre l’organització dels espais dels
diferents Itineraris, concretant les activitats, els materials i equipaments que proporciona
l’organització o aporten els centres participants.
En general, i com s’ha dit, ambdós han estat ben rebuts pels centres, ajudant-los a
implantar les seves propostes.



Es percep que la majoria dels centres participants es van fent seu, també, l’Itinerari
formatiu com a espai per mostrar la seva oferta educativa. En general hi ha hagut una
bona coordinació i entesa entre els centres participants en la majoria dels itineraris.



Tots els centres educatius han mostrat la seva predisposició a participar-hi. No obstant,
i caldrà continuar treballant-hi, en contats casos no hi ha hagut la plena participació de
determinats centres en algun dels Itineraris.

propostes de millora



En l’edició presencial de la Fira estava previst presentar diverses accions que es
detallen a continuació i que, degut a la impossibilitat d’implantar-les, es mantenen com
a propostes cara a la propera edició:
 En els itineraris de batxillerat, atès el nombre elevat de centres, les persones
orientadores que informen sobre aquests itineraris serien de l’organització.
 Facilitar als centres visitants, amb antelació a la seva visita a la Fira, un Dossier .
Caldrà preparar aquests materials des de l’organització.
 Aspectes tècnics:
 Instal·lació de 14 pantalles de TV, per part de l’organització, a cada itinerari.
 Millora de la il·luminació en determinats espais.
 Servei de megafonia al recinte de la Fira. Especialment per informar de les
activitats pràctiques que es duguin a terme en els diferents Itineraris.
 Millora de les credencials dels orientadors de centres participants en el itineraris.
 Fer un plafó informatiu de les jornades de Portes Obertes de cada centre.

d. sobre el Dissabte de Fira



En la passada edició es va valorar positivament la implantació del dissabte com a espai
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adreçat, més específicament, a les famílies.



En aquesta edició presencial estava previst crear un nou espai de visualització i
d’informació dels centres educatius cap a les famílies, reconvertint les anomenades
“píndoles”, xerrades informatives de centres de la passada edició, en un espai específic:
Punt d’Informació de centres educatius.



Aquest espai va tenir una bona recepció pels centres quan se’ls hi va proposar, tot i que
no s’ha pogut posar en marxa. Resta pendent per la propera edició. El Punt
d’Informació de centres educatius, serà el lloc de difusió i informació dels centres
educatius participants en els Itineraris formatius que ho vulguin, on s’informi a les
famílies i públic en general.



A nivell de difusió, caldria implicar més els centres, Ampa’s en aquesta tasca.

e. sobre la difusió, xarxes socials, web Fira de l’Estudiant



Xarxes socials. Actualment la Fira de l’Estudiant té dos comptes: Instagram i
Facebook. Aquest espai de difusió te cada vegada més importància i, sobretot, tenint en
compte el públic que hi participa. A més, requereix d’una dedicació i expertesa.
molt necessari Atesa la seva rellevància i especificitat, i cara a l’organització de la
propera edició, cal valorar molt seriosament la possibilitat de disposar d’una persona (o
servei) encarregada dels continguts de les xarxes. Aquesta tasca seria important que la
desenvolupés una persona amb una dedicació alta (potser amb exclusivitat) i amb
domini de les xarxes i també de l’edició i disseny dels continguts, com ara la cartelleria.



Planificar la difusió de missatges de la Fira de l’Estudiant mitjançant un Pla de
Comunicació de les xarxes socials, crear punts d’atenció més continuats i programats.



Web. La web de la Fira de l’Estudiant (firaestudiant.cat) i els seus continguts han fet
possible poder crear aquesta experiència virtual i en línia que ha esdevingut la eFiraEstudiant_2020.
Les xifres de visites a la web i a continguts concrets, com ara els Itineraris formatius,
han estat altes, sobretot durant el primer període de la Fira, del 15 al 30 d’abril, però
també durant el segon període rellevant, al voltant del període de preinscripció.
Dades rellevants: 3.725 vistes a la web, 6.680 pàgines vistes, 4.184 visualitzacions dels
vídeos d’Itineraris formatius.

f. sobre la Xerrada inaugural



Amb anterioritat a la suspensió de la Fira presencial, la Comissió organitzadora va
acordar no realitzar la Xerrada inaugural. Els principals motius varen ser: per la dificultat
del calendari de la edició 2020 a l’hora de trobar la millor data i, sobretot, per prioritzar
els recursos econòmics cap a un millor equipament dels Itineraris formatius (pantalles
de TV, ...), en detriment de la Xerrada inaugural.



Cara a properes edicions, i si es vol mantenir aquesta acció, caldria cercar complicitats i
una corresponsabilitat entre la Fira de l’Estudiant i els col·lectius del territori vinculats a
la docència, l’ensenyament ... com ara, Lacenet, Col·lectiu de docents del Bages … (i
molts més), a l’hora d’organitzar i, sobretot, promocionar aquest acte.

f. sobre la Jornada d’Orientació
La suspensió de la 28a Fira de l’Estudiant va fer reprogramar la Jornada d’Orientació
educativa, prevista pel dijous 26 de març a la sala d’actes del Palau Firal, pel dijous 8
d’octubre amb el mateix programa, lloc i en format presencial. La Jornada d’Orientació
manté el format de les darreres edicions (formació i informació), donant molt protagonisme
a la formació amb ponents rellevants.
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Davant la impossibilitat de poder realitzar la Jornada d’Orientació educativa en format
presencial, s’acorda programar dues Xerrades en línia, el dijous 8 d’octubre i el
dimecres 14 d’octubre per la tarda mitjançant videoconferència.

2. Balanç econòmic
valoracions



S’ha tornat a incrementar l’aportació global de les empreses patrocinadores. El seu
volum econòmic es veu incrementat any rere any. També tenen rellevància les moltes
col·laboracions que té la Fira, sobretot assumint determinats serveis.



En aquesta edició s’han mantingut, respecte la passada, les aportació realitzades per
les diverses institucions.



El rigor pressupostari ha estat present sempre en les accions de la comissió
organitzadora, contenint la despesa o no comprometent despeses sense assegurar la
disponibilitat econòmica.



El balanç econòmic en aquesta edició, tant en el format presencial com en el format
telemàtic i en línia, ha estat positiu amb un superàvit.

propostes de millora



necessari L'actual model econòmic no és suficient. Cal cercar una estabilitat
pressupostària, amb aportacions suficients i estables, per tal de garantir uns mínims
necessaris per poder realitzar amb una qualitat mínima la Fira de l’Estudiant.



Continuar ampliant la participació econòmica mitjançant patrocinis privats d’empreses
del territori, sempre que no s’incrementi la participació de les institucions.

3. Proposta 29a Fira de l’Estudiant (edició 2021)



Reflexions, des de la Comissió Organitzadora, com a equip tècnic de la Fira de
l’Estudiant, cara a properes edicions:

 L'actual dimensió de la Fira de l'Estudiant fa imprescindible poder disposar d’un

conjunt d’hores destinades a la coordinació de la Fira, i assumit per les
institucions (hores d’ara, principalment per l’Ajuntament de Manresa). La
càrrega de treball de les persones que participen en l’equip tècnic
d’organització no fa possible poder assumir més tasques.

 La Fira de l’Estudiant ha de disposar d’un pressupost suficient i estable que

permeti poder realitzar una fira territorial d’orientació amb una posada en
escena vivencial que l’esdeveniment requereix.

 La Fira de l’Estudiant té la major potencialitat quan esdevé una mostra

presencial dels diferents Itineraris formatius. La present edició, virtual, ha
estat una aposta necessària amb un resultat molt digne, però tal com dèiem a
la introducció d’aquesta memòria, cal “tornar al format presencial en la propera

edició i recuperar el contacte directe entre persones, l’experimentació i la
vivència que són l’essència de la nostra Fira”.



Es proposa la realització de la 29a Fira de l’Estudiant, en format presencial, els dies 14,
15, 16, 17 d’abril de 2021 al Palau Firal de Manresa amb horari de 9 a 14 hores.
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Es proposa com a dates de muntatge i adequació dels diferents espais: el divendres 9,
el dilluns 12 i el dimarts 13 d’abril. El dilluns 19 d’abril seria el dia de desmuntatge.



El “Dissabte de Fira”, especialment adreçat a les famílies, es duria a terme el 17
d’abril de 2021, de 10 a 14 hores.



La xerrada de l’Oficina Artística, l’activitat principal de l’espai artístic de la Fira de
l’Estudiant, es proposa realitzar-la el matí del dijous 15 d’abril de 2021 a l’Oficina Jove
del Bages de Manresa.



La Jornada d’Orientació educativa es proposa realitzar-la presencialment el dijous 8
d’abril de 2021 al Palau Firal de Manresa en horari de 9 a 14 hores.



Es proposa, també, convocar una reunió de la Comissió Institucional durant el mes de
setembre 2020.
Comissió Organitzadora de la 28a Fira de l’Estudiant / e-FiraEstudiant_2020
Manresa, 10 de juliol de 2020
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BALANÇ ECONÒMIC
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Annex 1 CALENDARI D’ORGANITZACIÓ i REUNIONS DE LA 28a
FIRA DE L’ESTUDIANT / e-FiraEstudiant_2020
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Annex 2

DOCUMENT “INDICACIONS pels centres participants en els
Itineraris formatius”

28a Fira de l’Estudiant

INDICACIONS
PELS CENTRES PARTICIPANTS EN ELS ITINERARIS FORMATIUS
Indicació: Conjunt d'instruccions que es donen per explicar a algú alguna cosa.

La passada edició de la Fira de l’Estudiant va suposar un canvi substancial de format en
l’organització i presentació de l’oferta educativa. La Fira de l’Estudiant evoluciona cap a
una mostra dels Itineraris formatius dels centres educatius de les comarques centrals.
Des de la Fira de l’Estudiant, tant per part de la Comissió organitzadora com de la
Comissió institucional, es va valorar que aquest nou model és un bon camí, és el camí a
seguir i evolucionar en les properes edicions i, sobretot, que té molt més sentit des del
punt de vista de l’orientació (no podem oblidar que és l’objectiu principal de la Fira de
l’Estudiant). No obstant, també es van constatar diversos aspectes a millorar després
d’aquest primer any d’implantació.
A nivell de valoracions, destaquen com a punts forts de les enquestes realitzades els
següents:
 Molt bona valoració del nou marc horari.
 Molt bona distribució de la Fira en Itineraris formatius.
Així doncs, en la línia de millora i consolidació dels Itineraris formatius, ens cal establir un
marc clar d’organització de l’espai de l’Itinerari formatiu de la Fira, tant dels materials i
equipaments que proporciona l’organització com per part de cada centre participant.

INDICACIONS pels centres participants en els Itineraris formatius
En relació als Itineraris formatius

dimecres 15 abril a dissabte 18 abril



L’organització de la Fira de l’Estudiant realitzarà reunions de coordinació amb els
centres participants en cada itinerari.
Amb un doble objectiu, informar i concretar conjuntament aspectes organitzatius:
 indicacions pels centres participants en els itineraris formatius.
 materials facilitats per l'organització.
 material de l'itinerari.
 relació d'activitats pràctiques de l'itinerari.
 calendari de presència.
 ...


Infraestructura facilitada a cada itinerari per part de l’organització:

Lona identificativa de l’Itinerari (1,5 x 1 m.) amb la relació de tots els
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centres que imparteixen estudis.
Espai ampli amb diverses propostes de mobiliari modular.
Expositor per díptics informatius de centres.
Fulletó amb informació general de l’Itinerari formatiu que inclou relació de
centres que imparteixen estudis en l’itinerari.
Credencials dels orientadors participants en l’itinerari.
Instal·lació i pantalla 33”.
Connexió elèctrica.
Accés a wifi.
Material: taules amb recobriment de roba, cadires (si cal).
Il·luminació a l’espai.



Serveis generals facilitats per part de l’organització:

Dossier a cada centre participant amb informació dels aspectes
organitzatius de la Fira.

Plafó gran a dues entrades del Palau Firal. Hi constarà: plànol de la Fira
de l’Estudiant i relació de tots els centres participants amb indicació dels
itineraris on participen.

Plafó informatiu de les Jornades de portes obertes de cada centre.

Cada dia de Fira. S’anunciaran les activitats pràctiques que es realitzaran
durant aquell dia en els diferents estands.

Servei de megafonia a la Fira. Especialment per informar de les activitats
pràctiques que estiguin a punt de dur-se a terme en els diferents estands.


En relació al material aportat pels centres educatius:
Recordeu que l’espai d’Itinerari de la Fira té per objectiu orientar el/la jove sobre un
itinerari formatiu en concret, per tant, els materials presents a la Fira aportats pels
centres han de mostrar activitats i informacions relatives a l’itinerari.








El material que es presenti a l’espai, doncs, identificarà allò que es fa,
s’imparteixi a l’Itinerari, sense identificatius de centre.
Fulletons informatius dels cicles formatius que s’imparteixen els centres
educatius a l’itinerari.
Els centres de l’itinerari, de forma conjunta i acordada, podran presentar
imatges gravades dels aspectes més rellevants dels estudis que
s’imparteixen i que es visualitzaran a la pantalla de l’itinerari. Aquesta
presentació audiovisual es muntarà en un únic fitxer de vídeo amb suport
USB i es projectà en forma de bucle.
S’acordarà conjuntament una proposta d’activitats pràctiques per a dur a
terme en l’espai de l’itinerari. Les activitats proposades, per cada dia, han
d’intentar mantenir-se en format i hora establerts, ja que s’aniran anunciant
per megafonía.
Les persones (professorat, alumnat, expert/a …) que realitzint les
activitats pràctiques poden fer-ho amb la vestimenta habitual del centre
educatiu.
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En relació al Dissabte de Fira

dissabte 18 abril

Es valora positivament la implantació del dissabte com a espai adreçat més
específicament a les famílies. Tot i ser una novetat en la passada edició, hi va haver una
bona participació de públic amb unes valoracions positives.


El Dissabte de Fira vol ser aquest dia, a més, un espai on es mostrin els diferents
ensenyaments artístics.


Les xerrades informatives de centres, anomenades “píndoles”, que es van realitzar la
passada edició com a espai de visualització i d’informació dels centres educatius cap a
les famílies es reconverteixen en un espai a mode de Punt d’Informació específic dels
centres.
Aquest espai serà el lloc de difusió i informació dels centres educatius, que ho vulguin i
s’informi, cap a les famílies i públic en general.


Serveis generals facilitats per part de l’organització:

Espai identificat “Punt d’Informació de centres educatius”.

Identificatiu de cada centre participant

Credencials dels orientadors de centre participants.

Connexió elèctrica.

Accés a wifi.

Material: taules altes amb cadires tipus tamboret.

Il·luminació a l’espai.


En relació als centres educatius participants:

En aquest espai podreu portar informació general del vostre centre i de la
seva oferta educativa.

Es disposarà de taula i cadires per poder atendre les families que s’hi
adrecin per conèixer el centre educatiu.

Material per identificar el centre educatiu, acordat amb l’organització.

Dates i esdeveniments / accions rellevants
Data
15 abril (DC)
16 abril (DJ)
17 abril (DV)
18 abril (DS)

Esdeveniment / Acció

16 abril (DJ)
17 abril (DV)

Jornades alumnat batxillerat i
cicles formatius (de 8:30 a
10:30)

18 abril (DS)

Dissabte de Fira (de 10:00 a
14:00)

28a Fira de l’Estudiant (de
09.00 a 14.00)
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servei bus
visita a la Fira
acollida
itineraris formatius
campus universitari de la Catalunya
Central
orientació i assessorament individual
espai central d’informació
ocupació juvenil
emprenedoria
xerrades
bus urbà
servei de bar

muntatge i desmuntatge
3 abril (DV)
Muntatge, instal·lació de
materials dels itineraris
6 abril (DL)
Muntatge i adequació d’espais
7 abril (DM)
14 abril (DM)
20 abril (DLL)

Muntatge, instal·lació de
materials dels itineraris
Muntatge i adequació d’espais
Desmuntatge de materials de
materials de centres dels
itineraris.

durant matí fins 14:00

de 9:00 a 19:00 hores
de 9:00 a 19:00 hores

altres activitats de la Fira de l’Estudiant
26 març (DJ)

Jornada Orientació Educativa

inscripció a partir 2 de març, s’informarà als
centres.

16 abril (DJ)

Oficina Artística (Oficina Jove
del Bages)

xerrada artista d’una disciplina artística, en
aquesta edició a càrrec d’un director de
cinema.
materials d’orientació.



La Comissió organitzadora de la Fira de l’Estudiant vetllarà pel seguiment d’aquestes
indicacions per part de tots els participants.

Comissió organitzadora de la Fira de l’Estudiant
gener de 2020
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Annex 3

DISTRIBUCIÓ PER ITINERARIS DELS CENTRES EDUCATIUS

28a

Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

ITINERARIS FORMATIUS

(famílies professionals / modalitats, centres educatius)

1
Serveis socioculturals a la comunitat

Campus Professional UManresa
Escola Diocesana de Navàs
Escola Montserrat
FEDAC Manresa
Institut Francesc Ribalta
Institut Guillem Catà
Institut Guillem de Berguedà
Institut Moianès

2

Hoteleria i turisme
Indústries alimentàries

Institut de Puig-reig
Joviat FPintegrada

Edificació i obra civil
Fusta, moble i suro

Institut Castellet
Institut Guillem Catà

Activitats Físiques i Esportives
Ensenyaments Esportius

Escola Arrels II
Institut l’Alt Berguedà
Institut Quercus
Joviat FPintegrada

3

4

5

Informàtica i comunicacions

Escola Arrels II
Escola Diocesana de Navàs
Escola Xarxa
Institut Castellet
Joviat FPintegrada

6

Comerç i Màrqueting

Escola Arrels II
Escola Diocesana de Navàs
Escola Montserrat
Institut Gerbertd’Aurillac
Institut Guillem Catà
Joviat FPintegrada

7

Imatge personal
Tèxtil, confecció i pell

Institut Guillem Catà
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8

Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Instal·lació i manteniment

Escola Arrels II
Escola Diocesana de Navàs
Escola Xarxa
Institut Lacetània

9

Administració i Gestió

Campus Professional UManresa
Escola Arrels II
Escola Diocesana de Navàs
Escola Montserrat
Escola Xarxa
Institut Lacetània
Joviat FPintegrada

10
Indústries extractives
Transport i manteniment de vehicles

Institut Llobregat
Institut Mig-món

11

Programes de Formació i Inserció
Formació Professional Bàsica
Itineraris Formatius Específics

Escola EE Jeroni de Moragas
Fundació AMPANS
Institut Cal Gravat
Institut Castellet
Institut Francesc Ribalta
Institut Guillem Catà
Institut Lacetània
Institut Quercus
PTT Berguedà
PTT Manresa

12

Sanitat

Institut Francesc Ribalta
Institut Guillem Catà
Institut Guillem de Berguedà
Escola Diocesana de Navàs
Joviat FPintegrada
Campus Professional UManresa

13

Arts

Escola d’Art de Manresa
Escola d’Arts Escèniques de Manresa
Institut Castellet
Institut Lluís de Peguera
Institut Pere Fontdevila

14

Agrària

Escola Agrària de Manresa
Escola Agrària del Solsonès
Joviat FPintegrada
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15

L’orientació i informació d’aquest itinerari s’havia de realitzar per persones

orientadores de l’organització de la Fira.

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
batxillerat

Batxibac
batxillerat

Escola Arrels II
Escola Diocesana de Navàs
Escola Joviat
Escola Xarxa
FEDAC Manresa
Institut Cal Gravat
Institut Castellet
Institut d’Auro
Institut de Puig-reig
Institut Francesc Ribalta
Institut Gerbert d’Aurillac
Institut Guillem Catà
Institut Guillem de Berguedà
Institut l’Alt Berguedà
Institut Lacetània
Institut Llobregat
Institut Lluís de Peguera
Institut Mig-món
Institut Miquel Bosch i Jover
Institut Moianès
Institut Pere Fontdevila
Institut Pius Font i Quer
Institut Quercus
Institut Sant Ramon
La Salle Manresa
Institut Francesc Ribalta
Institut Gerbert d’Aurillac
Institut Guillem de Berguedà
Institut Lluís de Peguera
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Annex 4

RELACIÓ D’ESTUDIS PER ITINERARI FORMATIU

1 Serveis socioculturals a

Atenció de persones en situació de dependència

Institut Francesc Ribalta
Institut Guillem Catà
Institut Guillem de Berguedà
Institut Moianès
Escola Montserrat

Animació sociocultural i turística
Educació infantil (DUAL)

Institut Guillem Catà
Institut Francesc Ribalta
Escola Montserrat
Institut Guillem Catà
Escola Diocesana de Navàs
Campus Professional UManresa

la comunitat

Educació infantil
Educació infantil, perfil: ciència i
experimentació (DUAL)
Integració social (DUAL)
Integració social

Institut Guillem Catà
Escola Diocesana de Navàs
FEDAC-Manresa

Cuina i gastronomia
Serveis de restauració

Joviat FPintegrada
Joviat FPintegrada

Direcció de cuina
Direcció de serveis en restauració

Joviat FPintegrada
Joviat FPintegrada

2 Indústries alimentàries

Elaboració de productes alimentaris (DUAL)
Forneria, pastisseria i confiteria

Institut de Puig-reig
Joviat FPintegrada

3 Edificació i obra civil

Construcció (DUAL)

Institut Castellet

3 Fusta, moble i suro

Fusta i moble

Institut Guillem Catà

4 Activitats físiques i

Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi natural

Institut l’Alt Berguedà
Institut Quercus
Escola Arrels II
Joviat FPintegrada
Joviat FPintegrada

2 Hoteleria i turisme

esportives

Activitats eqüestres
Ensenyament i animació esportiva
Condicionament físic (DUAL)
Condicionament físic

4 Ensenyaments
Esportius

Institut L’Alt Berguedà
Institut Quercus
Joviat FPintegrada
Institut Quercus
Joviat FPintegrada

Atletisme
Bàsquet
Esports de muntanya i escalada
Esports d’hivern
Futbol i Futbol sala
Handbol
Hípica
Judo i defensa personal
Salvament i socorrisme

Joviat FPintegrada

Atletisme
Basquetbol
Esports d’hivern
Futbol i Futbol sala

Joviat FPintegrada
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Handbol
Hípica
Judo i defensa personal
Muntanya i escalada
Salvament i socorrisme

5 Informàtica i

Sistemes microinformàtics i xarxes (DUAL)
Sistemes microinformàtics i xarxes

Escola Xarxa
Institut Castellet
Institut Lacetània (no participa)
Escola Arrels II
Joviat FPintegrada

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Institut Lacetània (no participa)
Escola Diocesana de Navàs
Institut Lacetània (no participa)
Escola Diocesana de Navàs
Joviat FPintegrada
Institut Castellet

comunicacions

Desenvolupament d’aplicacions web
Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma (DUAL)
Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma, perfil: videojocs i oci digital

Escola Diocesana de Navàs
Joviat FPintegrada

Activitats comercials (DUAL)
Activitats comercials

Institut Guillem Catà
Escola Arrels II
Joviat FPintegrada

Màrqueting i Publicitat (DUAL)
Màrqueting i publicitat, perfil: Enologia (DUAL)
Gestió de vendes i espais comercials

Escola Montserrat
Institut Gerbert d’Aurillac
Institut Guillem Catà
Escola Diocesana de Navàs
Joviat FPintegrada

7 Tèxtil, confecció i pell

Fabricació i Ennobliment de productes tèxtils
(DUAL)

Institut Guillem Catà

7 Imatge personal

Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar

Institut Guillem Catà
Institut Guillem Catà

8 Fabricació mecànica

Mecanització (DUAL)

Institut Lacetània

Disseny en fabricació mecànica
Programació de la producció en fabricació
mecànica

Institut Lacetània
Institut Lacetània

8 Electricitat i

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (DUAL)
Instal·lacions telecomunicacions (DUAL)

Institut Lacetània
Institut Lacetània

Automatització i robòtica industrial

Institut Lacetània
Escola Diocesana de Navàs
Institut Lacetània

6 Comerç i màrqueting

electrònica

Manteniment Electrònic (DUAL)

8 Instal·lació i

manteniment

9 Administració i gestió

Manteniment electromecànic (DUAL)
Manteniment electromecànic

Escola Arrels II
Escola Xarxa
Institut Lacetània
Escola Diocesana de Navàs

Mecatrònica industrial (DUAL)

Institut Lacetània

Gestió administrativa (DUAL)
Gestió administrativa

Escola Xarxa
Institut Lacetània
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Escola Montserrat
Joviat FPintegrada

Administració i finances (DUAL)
Administració i finances
Administració i finances, perfil: gestió
d’entitats i clubs esportius (DUAL)
Assistència a la direcció

Escola Arrels II
Escola Xarxa
Escola Montserrat
Institut Lacetània
Escola Diocesana de Navàs
Campus Professional UManresa i
Joviat FPintegrada (impartició conjunta)
Joviat FPintegrada

10 Indústries

Excavacions i sondatges (DUAL)

Institut Mig-món

10 Transport i

Electromecànica de maquinària (DUAL)
Electromecànica d’automòbils
Carrosseria (DUAL)

Institut Llobregat
Institut Lacetània (no participa)
Institut Lacetània (no participa)

Automoció (DUAL)

Institut Lacetània (no participa)

PTT Fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
PTT Vendes, oficina i atenció al públic

PTT Manresa
PTT Berguedà
PTT Manresa
PTT Manresa
PTT Puig-reig
INS Guillem Catà
Fundació AMPANS

extractives

manteniment de
vehicles

11 Programes de

Formació i Inserció

12 Sanitat

PTT Imatge personal, perruqueria i estètica
PTT Vivers i jardins
FIAP Fusteria i instal·lacions de mobles
PIP Activitats d’oficina i en serveis
administratius en general (NEE)
PIP Establiments hotelers i de restauració
PIP Manteniment i muntatge d’instal·lacions
elèctriques, d’aigua i gas
PIP Muntatge i manteniment d’equips
informàtics
PIP Serralleria i construccions metàl·liques
PIP Vivers i jardins
PIP Vivers i jardins (NEE)
FPB en Serveis administratius
IFE Vendes, oficina i atenció al públic (NEE)
Cures auxiliars d’infermeria

Farmàcia i parafarmàcia (DUAL)
Farmàcia i parafarmàcia
Emergències sanitàries
Audiología i protètica (DUAL)
Dietètica
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic

13 Arts

Fundació AMPANS
INS Lacetània
INS Castellet
INS Quercus
INS Francesc Ribalta
Fundació AMPANS
INS Cal Gravat
Escola EE Jeroni de Moragas
Institut Francesc Ribalta
Institut Guillem Catà
Institut Guillem de Berguedà
Escola Diocesana de Navàs
Joviat FPintegrada
Joviat FPintegrada
INS Guillem Catà
Joviat FPintegrada

Pròtesis dentals (DUAL)

Vedruna Berga
Joviat FPintegrada
Joviat FPintegrada
Joviat FPintegrada
Institut Guillem Catà
Joviat FPintegrada
Campus Professional UManresa

CFGM Assistència al producte gràfic imprès
CFGM Serigrafia artística

Escola d’Art de Manresa
Escola d’Art de Manresa
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14 Agrària

15

Batxillerat modalitat d’Arts

INS Lluís de Peguera
INS Pere Fontdevila
INS Castellet

Il·lustració
Tècniques d’actuació teatral

Escola d’Art de Manresa
Escola d’Arts Escèniques de Manresa

Producció agroecològica

Escola Agrària de Manresa

Gestió forestal i del medi natural (DUAL)
Paisatgisme i medi rural, perfil agropecuari
Ramaderia i assistència en sanitat animal

Escola Agrària del Solsonès
Escola Agrària del Solsonès
Joviat FPintegrada

L’orientació i informació d’aquest itinerari s’havia de dur a terme per persones

orientadores de l’organització de la Fira.

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
batxillerat

Batxibac
batxillerat

Escola Arrels II
Escola Diocesana de Navàs
Escola Joviat
Escola Xarxa
FEDAC Manresa
Institut Cal Gravat
Institut Castellet
Institut d’Auro
Institut de Puig-reig
Institut Francesc Ribalta
Institut Gerbertd’Aurillac
Institut Guillem Catà
Institut Guillem de Berguedà
Institut l’Alt Berguedà
Institut Lacetània
Institut Llobregat
Institut Lluís de Peguera
Institut Mig-món
Institut Miquel Bosch i Jover
Institut Moianès
Institut Pere Fontdevila
Institut Pius Font i Quer
Institut Quercus
Institut Sant Ramon
La Salle Manresa
Institut Gerbertd’Aurillac
Institut Guillem de Berguedà
Institut Francesc Ribalta
Institut Lluís de Peguera
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Annex 5

RECULL DE PREMSA

Els mitjans de comunicació, les xarxes socials així com les diferents webs del Consell Comarcal del
Bages, de l’Ajuntament de Manresa o els Servei Educatiu del Bages s’han fet ressò de les diferents
activitats i xerrades de la e-FiraEstudiant.
Regió7

Link:
https://www.regio7.cat/manresa/2020/03/17/se-suspen-28a-edicio-fira/603545.html

Link:
https://www.regio7.cat/manresa/2020/04/14/fira-lestudiant-manresa-canviara-palau/607845.html
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Link:
https://www.regio7.cat/manresa/2020/04/15/avui-posa-marxa-versio-telematica/607911.html

Manresainfo (Nació Digital)

Link:
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90256/fira/estudiant/manresa/sera/virtual/aquest/any

63

Link:
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90287/xerrada/virtual/guionista/director/xavier/miralles/
marc/fira/estudiant

Ajuntament de Manresa

Link:
https://www.manresa.cat/web/noticies/7917-la-fira-de-l'estudiant-de-manresa-sera-virtual-aquestany

Link:
https://www.manresa.cat/web/noticies/7923-l'oficina-jove-del-bages-ofereix-dema-una-xerradavirtual-a-carrec-del-guionista-i-director-xavier-miralles-en-el-marc-de-la-fira-de-l'estudiant
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Consell Comarcal del Bages

Link:
https://www.ccbages.cat/la-fira-de-lestudiant-sera-virtual-aquest-any/

Servei Educatiu del Bages

Link:
https://serveiseducatius.xtec.cat/bages/el-pot/26a-fira-de-lestudiant/
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Les Xarxes Socials
La Fira de l’Estudiant / e-FiraEstudiant també ha estat present a les xarxes socials informant als
joves dels seus continguts, de les xerrades i sessions que es van realitzar a través de diferents
plataformes:
Instagram
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Facebook
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Twitter

Link:
twitter.com/ajmanresa/status/1250443831109013504?lang=bg
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