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2. 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 tornat a estar una edició marcada per la irrupció de la COVID 19 i el confinament de
grups escolars i docents de centres.
En aquest context, la comissió organitzadora i la comissió institucional, han fet l’aposta de mantenir
la 29a Fira de l’Estudiant com a e-FiraEstudiant. A la vegada, s’han actualitzat alguns dels recursos
digitals, especialment el vídeo de presentació del sistema educatiu i els vídeos explicatius dels
itineraris professionals.
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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3. ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE L’ESTUDIANT
Des de fa tres 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.
Aquest model ha comportat una progressiva evolució dels diferents espais (enguany virtuals) de la
Fira, sense renunciar a un dels seus trets distintius: l’orientació personalitzada.
En la present edició s’ha actualitzat el video de presentació del sistema educatiu i els vídeos
explicatius de cadascun dels itineraris professionals. En la descripció de les característiques de cada
itinerari, s’hi han incorporat entrevistes a l’alumnat, al professorat i a les empreses.
La 29a Fira de l'Estudiant es presentava amb els següents Itineraris Formatius (seguint l’ordre
d’aparició al web):
- Administració i gestió
- Arts gràfiques i disseny
- Batxillerat
- Comerç i màrqueting
- Activitats fisicoesportives i ensenyaments esportius
- Industrial
- Edificació i obra civil/ Fusta, moble i suro
- Hoteleria, turisme i indústries alimentàries
- Imatge personal
- Indústries extractives, transport i manteniment de vehicles
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Tèxtil
- Sanitat
- Informàtica i comunicació
- Agrària
La Fira s’organitza i es coordina sobre dues comissions: La Comissió Institucional i la Comissió
Organitzadora
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
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Comissió Organitzadora

En aquesta edició s’ha constituït dins la comissió organitzadora i fruït de l’equip de coordinació del
2020, un grup motor format per dues persones (tècnica d’educació de l’Ajuntament de Manresa,
tècnica de joventut del Consell Comarcal del Bages).
La Comissió organitzadora ha estat conformada per 15 membres:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Coordinació territorial d’Adults (SSTT a la Catalunya Central) (1)
Oficina Jove del Bages (Punts d’Informació Juvenil) (1)
Secció d’Ensenyament (Ajuntament de Manresa) (1)
Secció d’Universitats (Ajuntament de Manresa) (1)
Servei Comarcal de Joventut (Consell Comarcal del Bages) (1)
Servei Comarcal de Joventut (Consell Comarcal del Moianès) (1)
Servei Comarcal de Joventut (Consell Comarcal del Solsonès) (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)
Referent 2020 de la coordinació de la Fira (1)
Fundació Lacetània (1)
Representant dels centres de secundaria privats (1)

La Comissió organitzadora ha realitzat un total de 8 reunions plenàries (totes elles telemàtiques).
Elements rellevants que creiem interessants de destacar en quan a participacions en l’organització de
la Fira de l’Estudiant:
En la definició dels Itineraris formatius de Formació Professional en els quals s’inclou: Inicial, d’Arts
Plàstiques i Disseny, Ensenyaments esportius, Batxillerat i Programes de Formació i Inserció de les
comarques de Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, així com els estudis universitaris; s’hi ha implicat
tots els centres educatius de secundària i universitaris tant públics com privats, de les comarques
participants.
En l’apartat d’ Assessorament i orientació acadèmica i professional personalitzada hem comptat amb
la col·laboració de l’equip de EAP i de l’assessoria d’educació de l'Oficina Jove del Bages.
Les visites guiades a la web de la Fira de l’Estudiant han estat possibles gràcies a la col·laboració dels
professionals de joventut dels municipis que conformen les comarques implicades, dels professionals
de les Oficines Joves, de les referents d’Ocupació Juvenil i dels centres de recursos de les comarques
participants.
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4. E-FIRA DE L’ESTUDIANT
La Fira de l’estudiant davant la situació epidemiològica generada per la COVID-19 ha evolucionat cap
un model d’e-fira de l’estudiant. Aquest any en concret, s’ha treballat per reafirmar el model de fira
organitzada en itineraris formatius a través de la web de la www.firaestudiant.cat
En aquesta web s’ha reorganitzat i millorat per poder representar tots els espais de la fira del format
presencial: itineraris formatius, centres educatius, xerrades, oferta per nivells i altres informacions.
També s’ha reforçat l’espai d’orientació personalitzada, que l’any anterior no va tenir massa
demanda.

4.1 Dates de la Fira de l’Estudiant
La e-fira de l’estudiant es va iniciar el dia 14 d’abril de 2021 i l’oferta principal d’activitats s’han
realitzat fins el dia 30 d’abril.
En aquest període s’han realitzat les visites a la fira de la majoria de centres de secundària del Bages,
Berguedà, Solsonès i Moianès.
Al llarg de la primera setmana, del 14 al 17 d’abril, també s’han realitzat les diferents xerrades
proposades per la comissió de fira adreçades a centres educatius i famílies.
La e-fira continuarà oferint el servei d’orientació individualitzada fins el 30 de maig, per atendre tant
a joves com a famílies que tinguin dubtes en el procés de preinscripció.
Totes les activitats es poden trobar a la web de la Fira: www.firaestudiant.cat

4.2 El Cartell
El cartell de la 29a. Fira de l’Estudiant ha estat obra d’ Alba Flores Corbera, alumna del CFGM
Assistència al Producte Gràfic Imprès de l’Escola d’Art de Manresa.
Els alumnes de l’Escola d’Art participen cada any en l’elaboració del cartell de fira. La comissió
organitzadora de la Fira escull una de les propostes realitzades per l’alumnat com a cartell de l’edició
corresponent.
En la web de la www.firaestudiant.cat hi ha una petita exposició dels cartells de les darreres edicions
de la fira.
El cartell guanyador:
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4.3 L’estructura de la e-Fira
Enguany la web de la Fira ha modificat la seva estructura adaptant-la als nous continguts i fent-la més
àgil i entenedora.
L’estructura general de la web ha quedat de la següent manera:

Dins l’apartat d’itineraris hi trobem 16 vídeos, 15 referents a itineraris formatius i un primer vídeo
sobre el sistema educatiu general.
En l’apartat d’activitats s’hi han inclòs diversos apartats referents a aquelles activitats que es duen a
terme en el marc de la Fira algunes d’elles organitzades per la Fira i altres no: xerrades i tallers,
jornades de portes obertes, servei d’orientació individualitzada, jornada d’orientació, jornada
inaugural,...
En el següent apartat; d’oferta educativa s’inclou tota l’oferta relacionada amb FP, Batxillerats,
Universitats, Escoles d’adults i d’idiomes i conservatoris de música.
En l’espai reservat als centres trobem un llistat de centres endreçats per comarques amb enllaços a
cadascuna de les respectives webs.
Pel que fa a l’espai de + recursos, dir que en aquest hi podem trobar informació referent a: Oficines
Joves, Ocupació juvenil i emprenedoria, Beques i ajuts, Mobilitat internacional, enllaços a webs
d’interès, el llibret de l’Oferta educativa, enllaç a l’espai: jo vull ser... on s’hi troba informació sobre
professions que no estan vinculades a ensenyaments reglats (crupier, maquillador/a de morts,
luthier,..)

4.3.1 El model de fira d’orientació
En aquesta edició s’ha seguit el mateix model de Fira que en les edicions anteriors; un model basat
en itineraris formatius que contemplen des de l’inici després de l’ESO fins a la sortida ocupacional.
La Fira és un espai de suport a l’orientació acadèmico-formativa que es duu a terme des dels centres
de secundaria.
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4.3.2 Espais virtuals
a) Itineraris formatius
La Fira de l’estudiant 2021 s’ha realitzat majoritàriament en format virtual. Per tant, els estands
distribuïts per itineraris formatius que hi havia en el model de fira presencial s’han substituït per uns
vídeos d’itineraris formatius.
En la fira anterior, es van realitzar un vídeos d’itneraris amb fotogràfies que ens van fer arribar els
centres formatius i es van editar tots en un mateix format. En aquesta edició de la fira vam creure
necessari refer aquests vídeos per tal que fossin d’una millor qualitat i el seu format fos més dinàmic.
Es va posar sobre la taula la voluntat que els vídeos representessin els itineraris per sobre dels
centres. Així doncs, en la mesura dels possibles les imatges dels centres que es van filmar van ser
imatges neutres. També es va comentar que no tots els centres que configuren un itinerari hi foren
presents tot i que si que tots els centres hi foren representats en algun dels itineraris que oferten.
La implicació que es va demanar als centres va consistir en informar dels aspectes més rellevants de
les formacions que oferten, així com fer el guiatge i la coordinació de la persona encarregada de fer
les filmacions dins del centre.
En aquest espai hi hem incorporat 16 vídeos mitjançant els quals pretenem oferir una primera
mirada tant pel que fa al sistema educatiu general (video 1) com pel que fas als diversos itineraris
sobre els quals et pots formar en els centres de les 4 comarques participants de la Fira.
Els vídeos de cadascun dels itineraris recullen des de la formació bàsica fins als estudis universitaris,
donant també un pes important a la inserció laboral i, a les diferents professions a les quals es
vinculen els estudis mostrats. En aquest sentit, també es van gravar empreses que actualment tenen
contractades o en pràctiques persones que han passat per alguna de les formacions d’aquest
itinerari.
Els itineraris es vinculen, en alguns casos a famílies professionals d’FP però això no succeeix en tots
els casos, ja que com hem comentat anteriorment hem donat un pes específic a l’establiment
d’itineraris que van més enllà de la FP. Posem per exemple el cas de l’Itinerari industrial que inclou
les famílies de: electricitat i electrònica, fabricació mecànica i Instal·lació i manteniment.
També es va incorporar un vídeo referent als Batxillerats en el qual s’informa de totes les modalitats
de batxillerat disponibles a les comarques participants: social- econòmic, humanístic, científic,
Artístic, nocturn, Batxibac, dual americà,...
Per tal, es va contractar una empresa que es va desplaçar a la majoria de centres formatius que
ofereixen PFI, Cicles formatius de Grau Mitjà i superior, Batxillerats i titulacions universitàries de les
comarques que formen part d’aquesta fira.
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Amb les imatges que es van prendre en aquests centres es van confeccionar els vídeos representatius
de cada Itinerari formatiu. Així doncs, es van elaborar un total de 15 vídeos:
Administració i gestió
Arts gràfiques i disseny
Batxillerat
Comerç i màrqueting
Activitats fisico-esportives i ensenyaments esportius
Industrial
Edificació, obra civil i fusteria
Hoteleria, turisme i indústries alimentàries
Imatge personal
Indústries extractives, transport i manteniment de vehicles
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil
Sanitat
Informàtica i comunicació
Agrària

b) Activitats
Dins l’apartat d’activitats hi vam incorporar totes aquelles activitats que es van dur a terme en el
marc de la Fira, organitzades o no per part de la comissió organitzadora de la Fira:
Xerrada Inaugural, visita a la Fira, orientació individualitzada, Jornada d’orientació educativa,
jornades organitzades per les universitats, jornades de portes obertes al centres, xerrades adreçades
a les famílies i xerrades i tallers adreçats als centres de secundaria.
En aquest document de memòria, tant la Xerrada Inaugural com la Jornada d’orientació educativa
seran tractats en uns punts posteriors, amb pes específic propi.

b.1) Servei d’Orientació individualitzada- en línia
El Servei d’orientació individualitzada era un dels serveis que es reforçaven en les visites guiades a
Fira. En aquestes mateixes visites es reforçava també el paper del tutor/a com a persona referent de
l’orientació a l’aula i, es feia la proposta que fos aquesta la què assumís el paper de pont entre
aquelles qüestions que es plantejaven a l’aula, a les què no sabia donar resposta, i el servei
d’orientació individualitzada que es proposava des de la Fira.
Aquest servei es va assumir per part de les professionals de l’EAP i, des de l’assessoria d’educació de
l’Oficina Jove del Bages; enguany no es va poder comptar amb el suport d’assessorament que ofereix
la Diputació de Barcelona degut a què van licitar aquest servei i no s'havia resolt en el moment en
què es va dur a terme la Fira.
En quant el nombre total d’orientacions realitzades va ser de 6 per part de l’EAP i altres 6 per part de
l’Oficina Jove del Bages.
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c) L’Oferta formativa
En l’apartat de l’oferta educativa s’inclouen el nivells formatius des dels cicles formatius bàsics fins a
la universitat. També estan integrats en aquesta part els conservatoris de música i les escoles
d’adults.
Pel que fa a l’apartat d’estudis universitaris està composat per un apartat amb l’estructura dels
estudis universitaris, la preinscripció, l’oferta formativa i les proves d’accés a la Universitat (proves
PAU, ponderacions i notes de tall).
En l’apartat específic de Batxillerats si pot consultar la informació referent a la preinscripció així com
tota l’oferta formativa de les comarques participants: Batxibac, batxillerat dual americà, artístic,
nocturn, ...
Pel que fa a l’apartat de Cicles formatius de grau superior hi trobem informació referent a la
preinscripció i l’oferta formativa així com a l’oferta formativa referent als cursos d’especialització.
Pel què fa a l’apartat de Cicles formatius de grau mig, la formació professional de règim especial, PFI,
conservatoris de música i escoles d’adult inclouen dos apartats; el de preinscripció i el d’oferta
educativa.
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d) Centres
En l’apartat de centres s’inclouen els centres educatius organitzats per les comarques participants
que ofereixen formació més enllà de l’ESO.
Vinculat a cadascun dels noms dels centres hi ha els enllaços als respectius on poder fer consulta de
tota l’oferta educativa de la qual disposen.
En el mateix apartat de la web també s’hi pot consultar el campus Universitari de la Catalunya
central, així com les escoles d’adults, l’IOC i les escoles oficials d’idiomes.

e) Apartat de + Recursos
En aquest apartat s’hi pot trobar informació de diversos àmbits, però tots d’ells d’interès per a
l’orientació i l’assessorament acadèmic i formatiu.
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e.1) Beques i Ajuts
En aquest s’han inclós totes les beques i els seus tràmits per a estudis postobligatoris tant a nivell
universitari com no universitari.
Des d’aquest apartat s’han creat enllaços directes que donen accés als tràmits de beques.

e.2) Ocupació juvenil i emprenedoria
En aquest espai s’hi referencien tant els serveis de Referents d’Ocupació juvenil de les comarques
participants i els serveis adreçats a oferir informació i acompanyament pel què fa a l’emprenedoria.
Les referents d’ocupació juvenil són serveis molt referenciats en els processos de transició
escola-treball i, com hem dit algunes de les seves professionals han participat de forma activa en les
visites guiades a la web de la Fira.

e.3) Orientació acadèmica i professional
Dins d’aquest bloc s’hi han inclòs tres recursos de referència a la comarca en temes d’orientació:
-

La web dels serveis educatius del Bages; espai d’Orientació Acadèmica i Professional que
facilita l’accés a un recull d’enllaços a webs institucionals que proporcionen informació sobre
els diferents estudis i les diverses sortides professionals actuals a Catalunya.
Aquest espai és una eina de suport adreçada als orientadors i els informadors de la Fira de
l’Estudiant. Però 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.
https://serveiseducatius.xtec.cat/bages/orienta/

-

La web de la Taula de la Formació: FormaBAGES és el web de la Taula de la Formació del
Bages (tant reglada com no reglada), un òrgan de participació que té com a missió la millora i
l’impuls de la formació laboral. La Taula està impulsada pel Consell Comarcal del Bages i els
agents econòmics, polítics i socials de la comarca.
https://www.formabages.cat/cat

-

El tercer recurs que podem trobar en aquest apartat fa referència al Llibret de l’Oferta
educativa de la comarca del Bages. Aquest és un llibret que recull tota la informació que
s’inclou dins dels apartats d’oferta formativa i de centres de la web així com tots els serveis
que fan referència a l’orientació acadèmica i laboral de les comarques participants.
Llibret telemàtic “Oferta dels Itineraris formatius 2020-2021”
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e.4) Mobilitat internacional
En aquest apartat de mobilitat internacional s’hi han incorporat un seguit de documents explicatius
de diverses opcions de mobilitat:
- Estudiar a l’estranger
- Treballar a l’estranger
- Pràctiques a l’estranger
- Voluntariat a l’estranger
- Intercanvis juvenils
També en aquest mateix espai es recullen les diverses assessories de mobilitat internacional que es
poden trobar en les comarques participants.

e.5) Oficines joves d’emancipació juvenil
Recull de les dades referents a les Oficines joves d’emancipació juvenil de les 4 comarques
participants.

e.6) Vull ser …
Aquest apartat penja de la web Orienta dels serveis educatius del Bages; però ens va semblar prou
interessant com per a referenciar-ho de forma específica.
En aquest apartat s’hi pot trobar informació referent a aquelles sortides professionals que no estan
contemplades dins de la formació reglada: guarda forestal, crupier, luthier, maquillatge de morts,...

f) Campus Universitari de la Catalunya Central i Universitats catalanes
Dins el web hi havia l’apartat “oferta formativa” on es podia trobar un subapartat d’universitats. En
aquest subapartat explica l’estructura actual dels estudis universitaris, es dona informació de la
preinscripció universitària a través d’un enllaç de la Generalitat, es recull tota l’oferta formativa de les
universitats de la Catalunya Central: UManresa, UPC Manresa, UOC, UDL – Campus Igualada, ESDAP i
també un enllaç amb informació de les altres universitats catalanes. Finalment es dona informació
sobre les proves d’accés a la universitat.
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A l’apartat “activitats” hi podem trobar un subapartat amb les diferents jornades organitzades per les
universitats en el marc de la fira de l’estudiant. La UPC Manresa i la UManresa van organitzar dues
xerrades cadascuna i la UOC una.

A més les universitats van sortir en alguns dels vídeos per itineraris penjats al web a l’apartat
“itineraris”.

g) Jornades de Portes Obertes, e-PortesObertes
Per tal de donar forma aquest apartat de Portes Obertes vam fer arribar un correu electrònic a tots
els centres amb un enllaç a un formulari on podíem complimentar un seguit de dades referents a
l’organització de les Jornades de portes obertes del seu centre.
Vam tenir retorn de més de 20 centres, alguns dels quals però, en el moment d’inaugurar la web
(25/03/21) ja les havien realitzat.
Aquest apartat va oferir informació sobre 16 centres tant de secundaria com universitaris.
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La informació que conté cadascun dels centres és: dia, hora, lloc, presencial o virtual, si cal inscripció
o no, i un apartat d’observacions on cada centre pot incorporar aquella informació que cregui
convenient.

4.4 Xerrades en línia
En el format online de la fira aquesta edició s’han realitzat un seguit de xerrades algunes adreçades a
l’alumnat i d’altres a famílies.
En el marc de la fira d’enguany es van concertar un seguit de xerrades d’orientació de la Diputació de
Barcelona que s’ofereixen a les fires i els salons d’orientació educativa que es realitzen per tota la
província. Aquestes xerrades s’adrecen a alumnat i tutors.

4.4.1 Xerrades per alumnat i tutors/res
●

Identifica i entrena les teves competències

A càrrec de José Alonso
Xerrada que vol sensibilitzar als joves sobre la importància de les competències transversals
(comunicació, disposició a l’aprenentatge, .. ), ajudar-los a descobrir les seves competències i a
conèixer quines són les més demandades per les empreses.
Destinataris: adolescents, joves i professionals
Durada: 60’ Data: 14/04/2021 Hora: 12:00 Plataforma ZOOM
Assistents: 305 alumnes aproximadament, repartits en 8 grups classe

En aquesta xerrada es van definir les diferents competències i es va treballar sobre les competències
transversals que són les més necessàries per tal de desenvolupar les feines que es requereixen
actualment
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Gimnàs de competències (2 tallers)

A càrrec de José Alonso
Requisit previ: calia haver participat en la xerrada Identifica i entrena les teves competències.
Sessió pràctica per entrenar els joves en la identificació d’algunes competències transversals
concretes: comunicació, la relació interpersonal, l’autoconeixement,.. Es planteja com una sessió
vivencial d’identificació de competències.
Destinataris: adolescents, joves i professionals
Durada: 60’ Data: 15/04/2021 Hora: 10:00
Durada:60’ Data: 15/04/2021 Hora: 12:00
Assistents totals: 60 alumnes repartits en 4 grups classe

●

No et quedis enrere, el treball del futur ja és aquí.

Xerrada que vol relacionar els interessos, fortaleses i competències pròpies dels joves amb les
necessitats de la societat en un futur immediat. I analitzar la importància de la formació inicial i al
llarg de la vida, així com identificar les característiques del treball per l’any 2022.
Destinataris: Estudiants ESO, cicles formatius o batxillerat
Durada: 60’ Data: 16/04/2021 Hora: 12:00
Assistents: 389 joves provinents de 8 centres educatius
També es va programar una xerrada sobre Mobilitat internacional adreçada a joves en horari lectiu.

Aquesta xerrada va ser molt interessant, perquè la ponent va explicar en dades els canvis que es
produiran en els tipus de feines que coneixem en l’actualitat i com es preveu que seran les del futur.
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Mobilitat Internacional

a càrrec de Vibria intercultural.
Exposició de la situació actual dels projectes de mobilitat internacional. També es farà un recull de
les diferents oportunitats que ofereix la mobilitat internacional tant a nivell laboral, formatiu i social.
Durada: 60’ Data: 14/04/2021 Hora: 10:00 Plataforma ZOOm
Assistents: 190 alumnes de 4 centres educatius

4.4.2) Xerrades per a famílies
Mobilitat internacional
Exposició de la situació actual dels projectes de mobilitat internacional a les famílies, es va explicar
cadascuna de les diferents oportunitats que ofereix la mobilitat internacional tant a nivell laboral,
formatiu i social. I es va parlar dels temors que pot generar una experiència d’aquest tipus per les
famílies.
Aquesta va anar a càrrec de l’associació La Vibria Intercultural, la mateixa entitat que gestiona
l’assessoria de mobilitat internacional de l’Oficina jove del Bages.
L’entrada a aquesta va ser lliure (sense inscripció prèvia)
La xerrada va ser gravada i per tant és consultable a través de la web de la Fira.
Durada: 60’ Data: 17/04/2021 Hora: 10:00 Plataforma ZOOm
Assistents: 7 famílies
●

Beques estudis postobligatoris

La vam configurar amb dos blocs diferenciats:
-

Estudis postobligatoris no universitaris
Estudis universitaris

Memòria Fira de l’Estudiant 2021

19

La primera part va anar a càrrec del Sr. David Vallès, orientador de l’ Institut Guillem Catà de Manresa
i va tenir una durada de 20 minuts.
La segona part va anar a càrrec del Sr. Àlvar de Sales d’AGAUR i com en la primera part, la seva
exposició va tenir una durada de 25 minuts.
Es van exposar quins tipus d’ajuts hi ha per cursar ensenyaments post-obligatoris i quin és el
procediment per sol·licitar aquest tipus de beques.
Dins de cadascun dels blocs hi va haver espai obert a preguntes per part dels assistents.
La xerrada no es va poder gravar per motius aliens a l’organització.
Durada: 45’ Data: 16/04/2021 Hora: 10:00 Plataforma ZOOM
Assistents: 5 famílies

4.4.3) Xerrada artística
●

Inspira’t, inspira’ns. Un camí de vida - Natxo Tarrés
data: 15 d’abril de 2021, 12:00
a càrrec de Natxo Tarrés , músic, cantant i activista cultural ; i també amb la col·laboració de
la jove artista emergent: Rita Farré.
audiència: 31 assistents

En el marc de la 29a Fira de l’Estudiant de les comarques centrals, L’Oficina Artística té com a
objectiu, en aquesta edició, apropar l’art de la música 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.
Aquesta edició la cita va ser amb; La Rita Farré, jove artista emergent i l’experimentat Natxo Tarrés.
Inspira’t. Inspira’ns. Un camí de vida.
Així començava en Natxo Tarrés la xerrada d’oficina artística.Com ens anunciava el títol de la xerrada
en Natxo Tarrés va inspirar a més d’una trentena d’alumnes del Batxillerat artístic del Peguera.
Tarrés ens va parlar de la seva trajectòria i experiència musical, sobretot amb el grup “ els gossos”,
amb el que es va donar a conèixer i amb el que ha estat integrant durant 25 anys damunt dels
escenaris.
Val a dir que en Natxo va presentar una jove artista emergent; la Rita Farré, que mitjançant el seu
testimoni en un vídeo, Farré va engrescar i motivar a tot l’alumnat a seguir lluitant pels seus somnis,
seguir creient en la seva passió i no deixar-se portar pels estereotips de la societat en quants als
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ensenyaments artístics. Rita Farré també ens va parlar per la seva passió per la música i del seu grup
musical “ Quarts d’una “, on hi toca la guitarra i també és la seva veu.

Tant la Rita com en Natxo van coincidir en destacar la importància de triar, aquell moment que has
de decidir i en el què apareixen preguntes ..i ara què faig? A què em dedico? Decideixo ser artista
quan molta gent del meu entorn creu que no té futur?
Doncs, Farré i Tarrés ho tenen clar, llença’t i lluita pel què sents; trenca estereotips, neda
contracorrent si és això el què sents que has de fer. Però primer de tot, Natxo Tarrés ens deia que per
prendre bones decisions has d’estar connectat amb un mateix/a i fer-se preguntes, i demanar-se
quin és el sentit i que és el que et vibra i et mou.
Tarrés s’emocionava quan parlava de la música i del paper tant important que hi havia jugat en la
seva vida, i el que hi està jugant. Ens parlava de la música com una experiència molt potent de la que
s’emporta moments irrepetibles i molts aprenentatges; i també l’ajuda a mirar cap al futur i en la
seva lluita activista enfront a la defensa de la pràctica artística envoltada de passió i optimisme.
I per últim en Natxo ens va parlar de creativitat.
La creativitat com a motor per a moure el món, la creativitat com a eina.

4.4.4) Xerrades amb les Universitats
El Campus universitari de la Catalunya central va organitzar 5 xerrades de diversa índole en el marc
de la Fira de l’Estudiant que s’han publicitat a través de la web i que s’han reforçat en les visites
guiades a la Fira.
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Aquestes varen ser:

●

Dubtes i errors més freqüents, de la preinscripció universitària. Què cal saber per escollir i
tenir una plaça universitària. (Fundació Universitària del Bages)

- Destinat a alumnes de 2n BAT o CFGS que vulguin accedir a la universitat i a les seves famílies
A càrrec d’estudiants d'UManresa i Núria Cabrera
Plataforma Teams
Durada: 60 minuts Data: 14/04 Hora: 11:00
Assistents: anul·lada
●

De tècnic a una titulació universitària. Avantatges dels Cicles Formatius (Fundació
universitària del Bages)

- Destinat a alumnes de 4t d'ESO
A càrrec d’un estudiant d'UManresa i Núria Cabrera
Plataforma Teams
Durada: 60 minuts Data: 14/04 Hora: 11:00
Assistents: anul·lada
●

Com s'estudia en una universidad online: el model UOC

- Destinat a alumnes de 2n BAT o CFGS que vulguin accedir a la universitat i a les seves famílies
Ponent: Cristina Izquierdo, tècnica d'atenció de la Seu de Manresa.
Plataforma: ZOOM
Durada: 30 minuts + preguntes Data: 15/04 Hora: 17:00
Assistents: anul·lada
●

L'enginyeria 4.0, un món ple d'oportunitats laborals.(Universitat politècnica de Catalunya EPSEM)

- Destinat a alumnes i les seves famílies.
A càrrec d’un estudiant de UPC Manresa i professors.
Plataforma google meet
Durada: 60 minuts Data: 15/04 Hora: 18:00
Assistents: 9 estudiants a títol individual
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● Indústria 4.0. Els enginyers i les enginyeres transformen el futur.(Universitat politècnica de
Catalunya - EPSEM)
- Destinat als alumnes.
A càrrec d’un estudiant de UPC Manresa i professors.
Plataforma google meet
Durada: 60 minuts Data: 16/04 Hora: 11:00
Assistents: 20 estudiants en un grup classe

4.4.5 Avaluació de les xerrades
Un cop finalitzades les xerrades adreçades a centres i, organitzades des de la Fira de l’Estudiant, es
va fer arribar a tots els centres que les havien sol·licitat un qüestionari de valoració. Aquest va ser
respost per part de 6 dels centres participants.
El curs que va tenir més participació en les xerrades va ser el de 4art d’ESO seguit dels de primer de
Batxillerat.
Varen contestar l’enquesta els centres que havien participat de 3 xerrades: Identifica i entrena les
teves competències, gimnàs de competències i no et quedis enrere.
En el 100% dels casos la xerrada es va dur a terme tal i com s’havia previst.
Davant la pregunta de si la participació en la xerrada us ha estat d’utilitat; un 66,7% manifesta que si,
mentre que us 33,3% emet una valoració negativa.

Pel que fa la
qüestió
de
valoració general de la xerrada on la màxima puntuació era 5 i la mínima era d’1, les respostes han
estat:
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Malgrat un 50% ha respost amb la màxima puntuació, hi ha un 33,3% de les valoracions que tenen
una nota de 2 per tant una puntuació que no supera “l’aprovat”.
En aquest cas les opinions que reafirmen la nota més baixa, es refereixen al format virtual,
difícilment salvable en el moment pandèmic que vivíem durant la Fira. També es comenta que
mancava dinamisme.

4.5 Visites concertades a la Fira
Des de la Comissió de la Fira de l’estudiant es va decidir oferir als centres educatius de les comarques
participants a la fira una visita guiada a la web de la Fira en format virtual o presencial.
Aquesta visita ha volgut ser l’espai d’acollida de la fira de l’estudiant quan es feia en format
presencial.
La visita ha consistit en realitzar una breu explicació sobre el sistema educatiu a través del video
d’acollida que aquest any s’ha actualitzat amb les novetats del sistema educatiu i també s’ha fet una
visita als diferents espais de la web, per explicar el seu contingut i poder reforçar l’existència de
l’espai d’orientació individualitzada i recordar horaris i formes de contacte amb aquest servei.
Aquesta visita d’acollida a la Fira de l’estudiant ha sigut un dels serveis més sol·licitats de la fira. Es
van oferir visites des del 14 fins al 30 d’abril. S’han realitzat un total de 54 visites de grups de totes
les comarques participants, amb un total d’alumnes aproximat de 2055.
Majoritàriament els grups que van sol·licitar visita son grups de 4art d’ESO però també hi ha algun
grup de 1r i 2n de Batxillerat i, alguns de 3er d’ESO.
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La visita es va acabar oferint en format virtual o bé en format presencial en funció de qui era la
persona responsable de dur-la a terme.
Aquestes visites es van poder dur a terme gràcies a la col·laboració de professionals de diversos
serveis com ara: Centres de recursos pedagògics de les comarques implicades, Oficines joves i serveis
d’informació juvenil, Referents d’ocupació juvenil,..
Es va prioritzar que qui assumís la visita fos una persona referent del centre; això vol dir que des del
Solsonès van assumir les visites del Solsonès, i des del Berguedà i el Moianès el mateix.
Al Bages es va diferenciar les visites dels centres de la ciutat de Manresa que es van assumir de forma
prioritària des de l’Oficina jove de les visites dels centres dels municipis de la comarca, que es van
assumir de forma preferent per part dels professionals dels serveis municipals de joventut.
Les visites virtuals es van realitzar a través de la plataforma zoom, de la qual la Fira en va obtenir una
llicència per a dos usuaris; de tal manera que es podia realitzar visita amb dos grups de forma
simultània.
Durant la visita es presentava la web, els seus camps i les seves potencialitats i, es reforçaven espais
tals com les assessories individualitzades i altres webs d’orientació que poden donar suport a l’hora
de dur a terme una cerca sobre les diferents opcions existents tan en el marc de l’educació reglada
com en la no reglada.
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Les visites presencials es duien a terme dins l’aula i, en aquest espai es presentava la web i les seves
potencialitats tanmateix com es feia en les visites en format virtual.
Un cop finalitzades les visites es va demanar als centres que n’havien participat que en fessin una
valoració.
Hem rebut 98 valoracions, ja que un dels centres ha fet arribar l’enquesta de valoració al seu alumnat
i, l’han complimentada de forma individual.
Les respostes obtingudes son:
Respecte del format de la visita; un 63% de les valoracions la van rebre el format presencial, mentre
que només un 32,7% de les valoracions la van rebre el format virtual.
Aquestes puntuacions són així ja que just el grup en què les valoracions van ser emeses per part de
l’alumnat era un grup que va realitzar la visita en format presencial. Cal remarcar aquest fet ja que la
majoria de visites es van realitzar justament, en format virtual.

Pel què fa a la pregunta sobre si la realització s’havia dut a terme conforme el previst. En aquest cas
un 86,7 van emetre resposta afirmativa, mentre que un 13,3% va ser negativa.

En els casos que la resposta va ser negativa es va fer referència a la plataforma zoom i a la dificultat
d’alguns centres per a connectar-hi de forma óptima. Algunes de les aules no disposaven de so ni de
càmera, altres van tenir dificultats amb la pròpia connexió,...

Memòria Fira de l’Estudiant 2021

26

Sobre la pregunta si la visita havia estat d’utilitat, les respostes obtingudes han estat d’un 74,5%
afirmatives i un 25,5% negatives.

Quan es demanava que es raonés la resposta es comentava que en algunes ocasions no es va
adaptar la visita al grup, sobretot en aquells grups de 1r i 2n de batxillerat, o bé que des de la tutoria
ja s’havia explicat...

Referent a una valoració global de la visita on 1 era molt baix i 5 molt alt, les puntuacions obtingudes
varen ser:

Un 50% valoren la visita amb un 4 i 5 per tant amb puntuacions molt altes.
Un 35,7% valoren la fira amb la nota mitjana un 3; mentre que un 14,5 la puntuen amb un 2 i un 1.
Algunes de les opinions referides a aquestes puntuacions demanen una visita més dinàmica, que
sigui més interactiva, algunes altres demanen fer les visites en un format presencial. Manifesten
queixa sobre que es van passar massa vídeos i es va explicar poc.
També es demana parlar més de totes les opcions; els va semblar que la visita es centrava molt en els
cicles formatius i, es demana que també es centri en el batxillerat i altres opcions.
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Una part de les valoracions es refereixen a fer una visita més oberta a preguntes per part de
l’auditori.
En futures edicions caldrà millorar els aspectes que han estat valorats com a més baixos i reforçar
aquells que han estat valorats millor. Esperem però que la propera edició de Fira pugui tenir un
format presencial i per tant recuperar part del què hem perdut amb la virtualitat.

4.6 Difusió de la e-FiraEstudiant
Pel què fa a la difusió de les activitats i de la web de la fira de l’estudiant s’ha dut a terme
directament amb els centres educatius de secundària i batxillerat de les comarques participants, les
oficines joves i serveis d’orientació, així com per les xarxes socials.

4.6.1 Visites generals a la web
Per poder conèixer el nombre de visites i persones que varen consultar la web de la fira de l’estudiant
van establir un comptador que ha donat els resultats següents:
La principal font d’adquisició de tràfic ha sigut el cercador Google amb 890 usuaris que han realitzat
1656 sessions, seguida d’usuaris directes (introduint la url a la barra de direcció del navegador o
redireccionant de manera directa) amb 792 usuaris que han realitzat 1247 sessions.
s’han realitzat 8883 visites per part de 1881 usuaris que han estat un temps mig de 3 minuts i 36
segons per visita.
La portada del lloc web ha sigut la principal pàgina més visitada amb 2846 visites realitzades per
1521 usuaris, seguida de la pàgina d’oferta formativa per nivells amb 1618 visites realitzades per 843
usuaris.
En tercer lloc es situa la pàgina d’Itineraris formatius amb 1581 visites realitzades per 807 usuaris.
La pàgina d’Activitats ocupa la quarta posició amb 1235 visites realitzades per 674 usuaris.
1291 usuaris han entrat al lloc web des d’ordinadors (portàtils i torres) sent el principal dispositiu. En
segon lloc, 570 usuaris han entrat des de mòbils. En últim i tercer lloc, només 25 usuaris han entrat al
lloc web des de tauletes.
Les xifres comentades en aquest punts fan referència a les visites a la web fins el dia 10 de maig del
2021. Si contemplem les visites realitzades fins el 3 de juny aquestes van augmentar fins a les
10.323, el que suposa 1500 visites més.
Pel què fa al nombre d’alumnes que van participar de les visites guiades, van ser: 2055
I, els que van participar de les xerrades programades: 974
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4.6.2 Xarxes socials
Pel què fa a la presència a les xarxes socials, la fira ha estat present sobretot a Instagram
(fira_estudiant) i a facebook (@firaestudiant)
S’han penjat un total de 28 post durant la setmana de fira de l’estudiant, per donar conèixer els
serveis de la Fira de l’Estudiant i les activitats de la fira, posant especial èmfasi en el servei
d’orientació individualitzada i les xerrades de fira.
Actualment, segueixen l’instagram de fira 511 seguidors.
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4.6.3 Altres accions de difusió
A l’inici de les activitats de la fira es va enviar una nota de premsa als mitjans de comunicació locals
per tal d’explicar l’inici de la fira i poder fer difusió del recull d’activitats i xerrades previstes al llarg de
la fira de l’estudiant.

També es va enviar per correu electrònic el recull d'activitats de la fira als tutors/res i professorat dels
centres educatius, per tal que es poguéssin inscriure prèviament a les activitats amb els seus grups
classe.
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Totes les institucions i entitats de les diferents comarques presents a la Fira de l’Estudiant i els
centres educatius han participat en la difusió de les diferents activitats que s’han organitzat en
l’edició 2021. Fent difusició a través de les xarxes socials i dels serveis d’informació locals.
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4.7 Llibret “Itineraris formatius del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès
2021-2022”
El llibret és una publicació que té per finalitat primera agrupar i donar a conèixer tots els estudis
d’ensenyaments postobligatoris que es poden cursar durant el curs 2021-2022 a quatre comarques
de l’àmbit de la Catalunya Central i adreçat a l’alumnat, els tutors/res i a les famílies.
En aquesta edició de la fira de l’estudiant que ha tingut un format totalment virtual, el format del
llibret també ha estat online. S’ha recollit l’oferta d’estudis de les comarques presents a la fira per tal
que el contingut del llibret estigui el més actualitzat possible.
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La informació ha estat organitzada per itineraris formatius i per nivells.

4.8 Valoració dels centres educatius sobre la proposta de la
e-firaestudiant.
En aquesta edició s’han enviat als tutors/res que han participat en les diferents activitats de fira
qüestionaris de valoració.
Els qüestionaris han tingut bona acceptació per part dels tutors/res i els resultats obtinguts s’han
explicat i argumentat en els apartats de les diferents activitats.
Des de la Comissió organitzadora de la Fira de l’Estudiant valorem com a molt important rebre
aquestes valoracions per part dels usuaris de la Fira per tal de poder implementar millores en les
futures edicions de fira.
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5. 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 29a Fira de l’Estudiant i també als coordinadors pedagògics, tutors i
responsables d’orientació dels centres educatius de secundària de la Catalunya Central.
Data: 25 de març
Horari: de les 09.45 a les 13.00 h
Participants: 125 inscripcions de 48 centres diferents
Programa:
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La xerrada va comptar amb l’assistència d’unes 100 persones, professionals orientadors, tutors,...
Va comptar amb la xerrada Robots, Intel·ligència Artificial i les 7 arts liberals a càrrec del Sr. Josep Mª
Ganyet és director de l’agència Mortensen i professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona. Enginyer informàtic per la UAB especialitzat en Imatge Digital i
Intel·ligència Artificial. Ha treballat en el camp de la interacció humana amb els ordinadors en
empreses com IBM, Deutsche Bank i Gotomedia. En l’actualitat dirigeix l’empresa
de comunicació digital Mortensen.cat. Professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu
Fabra;
col·labora a RAC1, BTV i TV3; i escriu a La Vanguardia, Viaempresa i Cavall Fort i Sàpiens sobre
tecnologia, economia i estil de vida digital
La xerrada va suposar un repàs a diferents moments històrics on hi va haver una revolució social i una
explicació de la situació actual amb l’arribada de la intel·ligència artificial.
Després d’una pausa es va continuar amb la xerrada: Novetats sistema educatiu
a càrrec de l’Inspector Sr. Josep Roca de serveis territorials de la Catalunya Central.
En aquesta xerrada es realitzar un repàs als principals canvis del sistema educatiu per la
preinscripció d’enguany, posant èmfasi en els Cicles Formatius de Grau bàsic de nova creació.
Després de la intervenció del Josep Roca es va procedir amb la presentació de La 29a Fira de
l’Estudiant a càrrec d’Alba Pascual tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Bages i membre de la
Comissió organitzadora de la Fira de l’Estudiant. En aquest cas, es va realitzar l’explicació de les
novetats de la fira d’aquest any, explicant en deteniment les novetats i l’estructura de la pàgina web
de la Fira de l’Estudiant.
Un cop finalitzada la jornada es va fer arribar als participants una breu enquesta de valoració.
Aquesta enquesta comptava amb un total de 8 preguntes sobre:
. Informació prèvia de la jornada
. Model d’inscripció
. La durada de la jornada
. Xerrada: Robots i intel·ligència artificial
. Xerrada novetats sistema educatiu
. La 29a. Fira de l’estudiant
. S’han respost a les expectatives de la jornada
. Observacions
Les preguntes s’havien de respondre puntuant l’ítem de 1-5. Hem rebut 34 valoracions que han
donat resposta als indicadors que havíem plantejat.
la major part de les valoracions van comptar amb més d’un 50% de puntuació màxima.
La Xerrada menys puntuada va ser la de Robots i intel·ligència artificial degut a la seva durada.
Respecte de si l’organització de la jornada havia cobert les expectatives de les persones participants
les puntuacions van ser ser d’un 97 % entre puntuacions del 4 i 5

Memòria Fira de l’Estudiant 2021

35

6. Jornada Inaugural
Inicialment havíem plantejat una Jornada Inaugural presidida per les persones representants de les
institucions implicades en l’organització de la Fira de l’Estudiant. S’havia previst dur a terme una roda
de premsa on presentar la web de la Fira i posteriorment finalitzar la jornada inaugural amb la
xerrada de la Sra. Teresa Terrades.
Finalment després de parlar amb les persones referents de premsa de l’Ajuntament de Manresa i del
CCB i, de valorar que la web de la Fira oficialment ja s’havia presentat el dia 25 de març, en el marc
de la Jornada d’orientació educativa, no s va veure viable l’organització d’una roda de premsa.
Finalment la Jornada Inaugural es va concretar en una Xerrada Inaugural presentada pel Sr. Joan
Coromines, membre de la comissió organitzadora i, treballador del CRP del Solsonès. A la finalització
de la xerrada va moderar també el torn obert de paraules.
La xerrada es va iniciar a les 12.30 i va tenir una durada d’una hora.
La Sra. Teresa Terrades és coordinadora pedagògica de l’INS Escola Intermunicipal del Penedès de
Sant sadurní d’Anoia, formadora de docents i famílies en educació relacional i orientadora
d’adolescents i joves.
La xerrada que va dur a terme en el marc de la Fira va ser:
QUÈ PUC FER PER SABER QUÈ VULL SER (Recursos per a l’orientació acadèmica i professional).
L’entrada a la sala on es va dur a terme la xerrada (en format virtual) va ser lliure; amb un enllaç
penjat directament a la web de la Fira.
Es va fer difusió de la xerrada a través de les xarxes socials, penjant la notícia a la web i, enviant
correus electrònics informatius als centres de secundaria.
D’aquesta s’en va fer arribar Nota a la premsa.
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7. Valoració i propostes de la Comissió organitzadora Equip
Coordinació
En data 25 de maig de 2021 es va dur a terme la reunió de valoració de la Fira de l’Estudiant 2021 per
part de la comissió tècnica de la Fira de l’Estudiant.
En aquesta convocatòria, hi van participar 12 membres de la comissió i, es va exposar punt per punt
les dades avaluatives obtingudes per part dels participants de la Fira de l'Estudiant i, que estan
recollides en cadascun dels apartats del document present.
Referent a la Valoració de les xerrades:
Es valoren positivament les dades referents a les xerrades adreçades a grups classe:
Es comenta la possibilitat que de cara a l’edició del 2022 es pugui retornar a un format presencial
millorant així alguns dels aspectes que apareixen com a negatius en les valoracions.
Sobre les xerrades adreçades a famílies:
Es valora que una de les possibles causes de la baixa participació, sobretot pel què fa a la xerrada de
beques d’estudis postobligatoris , va ser el dia i l’hora què es va dur a terme (divendres a les 10.00h).
Es comenta per això que s’han provat altres fórmules que tampoc han funcionat. És possible que la
causa principal sigui que no s'acaba d’arribar a les famílies, malgrat la difusió es va fer per diversos
canals, fent ús també del canal de les AMPEs.
Sobre la Valoració de les visites guiades a la web:
Des de la comissió es valoren molt positivament les visites realitzades.
Des del Solsonès La majoria les van dur a terme en format presencial. La web és molt entenedora i
els facilita la tasca als orientadors/es dels centres.
En el cas del Berguedà les visites es van dur a terme en format virtual. Les valoracions son també
molt positives.
S’exposa que les visites que van funcionar millor van ser les de Batxillerats. En algunes visites de la
ESO va ser complicat de mantenir l’atenció dels grups.
En algunes aules hi va haver dificultats tècniques per a dur a terme les visites; ja sigui per manca de
micro, o de càmara o bé dificultats de connexió; en alguns casos las dificultats tècniques s’atribueixen
a la comissió.
En el cas que s’hagi de seguir apostant de cara el 2022 per una Fira virtual, caldrà no doblar
informacions i establir un únic referent per a comunicar amb els centres. Enguany s’han enviat,
correus contradictoris a alguns centres referents a les visites a realitzar.
Per a properes edicions
Es valora el mantenir la web actualitzada per tal que pugui ser utilitzada com a recurs de suport a
l’orientació que es dóna dins dels centres de secundaria.
Caldrà remarcar , en circular informativa als centres, que per tal de dur a terme una visita profitosa a
la web de la Fira, cal disposar d’una bona connexió i poder connectar amb la plataforma indicada, així
com, les eines tècniques necessàries: micro, càmera,...
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Sobre l’organització virtual de la Fira
Es destaca que malgrat que totes les reunions d’organització de la Fira han estat en format virtual, la
valoració és positiva ja que la virtualitat a permès a professionals de totes les comarques participants
poder-hi participar. Han estat reunions profitosas i participades.
Propostes de Futur
La propera edició es planteja de dur-la a terme del 30 de març al 2 d’abril, en format híbrid,
mantenint part de la Fira en format virtual però fent una aposta clara per a retornar també a la
presencialitat, si les mesures COVID ho permeten.
De moment es treballa amb la idea de mantenir el dissabte com a espai destinat a famílies.
Es proposa també, descentralitzar alguns dels actes de la Fira i dur-los a terme en espais d’altres
comarques participants. D’aquesta forma la Fira s’acosta a les comarques del Berguedà, Moianès i
Solsonès donant-els-hi protagonisme.
Caldrà decidir en la comissió organitzadora de la Fira del 2022.
Les xerrades es preveu dur-les a terme en presencial i passar-les per l’streaming per tal d’obrir l’opció
a la participació. En la mesura que es pugui es gravaran i es deixaran penjades a la web, facilitant així
l’accés a tothom.
Referent a l’Orientació Individualitzada
Enguany, com en l’edició anterior, hi ha hagut poques demandes d’orientació individualitzada; aquest
fet però no es valora com a negatiu. El fet de referenciar el tutor/a durant les visites guiades a Fira
com a referent de l’orientació de les aules ha facilitat que moltes de les consultes que s’haguessin
derivat directament al servei d’orientació, s’han resolt a l’aula. Només han arribat als serveis
d'orientació individualitzada les consultes de més complexitat.
Cal treballar molt més les xarxes per tal d’acostar-les als i les joves. Fira té seguidors a instagram però
d’aquest n’hi ha pocs que siguin població jove.
Com a proposta
De cara a l’edició del 2022 es proposa disposar d’un assessor/a de xarxes per tal de poder
aproximar-nos a la població juvenil. També caldrà mantenir espais de difusió durant tot l’any a través
de les xarxes.
Sobre el pressupost
Enguany hi ha hagut un remenen d’uns 500,00€, moltes de les despeses que ha suposat la Fira
d’enguany s’han assumit directament per part de les administracions implicades (ex: nova pàgina
web).
En aquesta edició tampoc hem comptat amb el suport dels sponsors; amb els quals no s’ha
contactat.
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Per a properes edicions
En la mesura que la Fira pugui tenir caràcter presencial, caldrà augmentar el pressupost destinat a la
seva organització:
- augment del pressupost destinat a Fira per part de les diferents institucions implicades
- represa del contacte amb les empreses esponsoritzadores per tal de poder garantir una Fira
de qualitat; i que els diversos itineraris disposen d’estands i espais adequats per tal de
mostrar la seva oferta

8. Balanç econòmic
Entitat

concepte

Ingressos

Despeses

Departament d'Educació

Subvenció

3000

Ajuntament de Manresa

Video

1452

Consell Comarcal Bages

Subvenció

1200

Mobilitat internacional

500

zoom
aportació

300

Consell comarcal Solsonès

aportació

300

Consell comarcal Moianès

aportació

300

CRP Bages

aportació

300

allotjament web

36.3

CRP Solsonès

aportació

150

CRP Berguedà

aportació

150

CRP

Video sist. educatiu

300

Fundació Lacetània

Videos itineraris

150

TOTAL

7952
diferència

Tècnic Joventut
Servei informàtic
Tècnic ensenyament
Tècnica universitats
1 Oficina Jove

600

977.05

3 vals Gratificacions (ABACUS)

Dedicació personal

36,3

3630

Xerrades

Ajuntament de Manresa

500
60

Consell comarcal Berguedà

Consell Comarcal

1452

7405,8
546,2
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Consell Comarcal Solsonès

Tècnica Joventut

Serveis territorials / EAP

1 tècnica

Serveis territorials

2 crp Bages
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1crp Solsonès
1 crp Berguedà

9. La Fira en Xifres
Xifres recollides entre el 14 d’abril i el 3 de juny de 2021.
Visites a la web Fira
10.323 visites

visites guiades a la
web

Participants a les
xerrades a centres

2.055 participants

974 participants

participants
xerrades famílies
13 famílies
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Annex 2. Recull de premsa
La Fira de l’Estudiant de 2021 ha estat present a la premsa local de les comarques
que hi participen.
https://www.regio7.cat/educacio/2021/04/07/fira-l-estudiant-manresa-mantindra-4
9907968.html

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/96622/fira-estudiant-bages-mante-v
ersio-virtual-aquest-any

https://laciutat.cat/catalunya-central/la-fira-de-lestudiant-mante-la-versio-virtualaquest-any
https://solsonafm.media/les-tecniques-deducacio-i-joventut-porten-la-fira-de-lest
udiant-a-les-aules/
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https://www.manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=64456

https://serveistic.net/la-fira-de-lestudiant-mante-la-versio-virtual-aquest-any-i-ses
trenara-amb-una-xerrada-dorientacio-academica-i-professional/
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També ha estat present en les pàgines web de les institucions participants a la
fira.
Consell Comarcal del Bages
https://www.ccbages.cat/joventutihabitatge/joventut/fira-de-lestudiant/
Ajuntament de Manresa
https://www.manresa.cat/web/menu/8053-fira-de-l-estudiant-2021
Serveis Territorials
https://serveiseducatius.xtec.cat/bages/el-pot/26a-fira-de-lestudiant/
Diputació de Barcelona
https://www.diba.cat/educacio/-/recta-final-de-les-fires-i-jornades-d-orientaci%C3
%B3-educativa
Oficina Jove del Solsonès
https://oficinajovesolsones.cat/fira-de-lestudiant-2021/
EPSEM - UPC Manresa
https://www.epsem.upc.edu/ca/noticies/la-fira-de-lestudiant-de-manresa-sera-virt
ual-aquest-any

