
 
 

 

MEMÒRIA  

30a. FIRA DE L’ESTUDIANT (edició 2022) 

e-FiraEstudiant_2022 

 
 



 Memòria Fira de l’Estudiant 2022                                                                              2 

 

 

1. ÍNDEX 

 

 

1. Índex…………………………………………………………………………………………………………..…2 

 

2. Introducció…………………………………………………………………………………………………...4 

 

3. Organització de la Fira de l’Estudiant…………………………………………………………….5 

 

4. e-Fira de l’estudiant…………………………………………………………………………………..….7 

 

4.1 Dates i períodes Fira de l’estudiant2022  ………………………………….…7 

 

4.2 El Cartell………………………………………………………………………………………7 

 

4.3 Estructura de la e-firaestudiant………………………………………………..….9 

 

 4.3.1 El model de fira d’orientació………………………………………….9 

 

 4.3.2 Espais Virtuals………………………………………………………….….10 

A. Itineraris formatius 

B. Activitats 

C. Oferta formativa 

D. Oferta de centres 

E.  Apartat de + Recursos 

F. Oferta formativa per nivells 

 

4.4 Difusió de la e-FiraEstudiant………………………………………….…………..26 

 4.4.1 Visites generals a la web……………………… ……………….……26 

4.4.2 Xarxes socials………….…………………………………………………..27 

4.4.3 Altres accions de difusió….……………………………………..…..28 

 

4.5 Llibret “Itineraris formatius del Bages, Berguedà, Moianès i 

Solsonès 2022-2023”...........................................................................30 

 

 

 

 

 



 Memòria Fira de l’Estudiant 2022                                                                              3 

 

 

             5. Jornada d’Orientació Educativa…………………………….………………………………..…………..32 

 

             6. Valoració i propostes de la Comissió organitzadora…………………………….…….…….….33 

 

7. Balanç econòmic…………………………………………………………………………………………………35 

 

8. La Fira en xifres……………………………………………………………………………………………………36 

 

 

Annex 1 . Calendari d’organització i reunions de la 30a. Fira l’Estudiant ………….…….37 

Annex 2. Recull de premsa……………………………………………………………………………………..38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Memòria Fira de l’Estudiant 2022                                                                              4 

 

 

2. INTRODUCCIÓ 

 

La Fira és un esdeveniment de suport a 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, esperem que puguem retrobar-nos 

a la propera.  

  

En aquest context, la comissió organitzadora i la comissió institucional, hem apostat per un fira amb 

dos formats: la Fira de l’Estudiant en format d’ e-FiraEstudiant en la proposta de xerrades i activitats 

i una fira de l’estudiant de forma presencial fent visites de presentació de la fira als centres.  

 

El format telemàtic, tal i com hem fet en les dues edicions anteriors,  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 quatre  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, com ja hem 

comentat, virtuals) de la Fira, sense renunciar a un dels seus trets distintius: l’orientació 

personalitzada. 

 

La 30a 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 el grup motor s’ha mantingut format per dues persones (tècnica d’educació de 
l’Ajuntament de Manresa, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Bages), igual que l’any 
anterior. 
 
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 5 reunions plenàries (totes elles telemàtiques).  
 
Destaquem enguany:  

la tasca d’actualització dels continguts dels vídeos que conformen els itineraris formatius. 

Definició de les activitats complementàries a la Fira.  

En l’apartat d’ Assessorament i orientació acadèmica i professional personalitzada hem comptat com 

els anys anteriors amb la col·laboració de l’equip de EAP i de l’assessoria d’educació de l'Oficina Jove 

del Bages.   

Les visites guiades, de forma presencial,  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, i totes les 

persones que conformen la comissió organitzadora de la Fira (centres de recursos pedagògics de les 

comarques participants, orientadora comunitaria de la ciutat de Manresa, …) 
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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 ampliat en el temps l’espai d’orientació personalitzada, que l’any anterior no va tenir 

massa demanda. Aquest fet però no ha incrementat tal i com s’esperava el nombre de consultes.  

Aquest és un espai que ha notat en excés la virtualitat, caient el nombre de consultes.  

 

4.1 Dates de la Fira de l’Estudiant 
 

La e-fira de l’estudiant es va iniciar el dia 21 de març de 2022 i l’oferta principal d’activitats s’han 

realitzat fins el dia 8 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, arribant a un total de 91 grups;  3.220 alumnes principialment dels 

grups de 3er i 4art d’ESO; tot i que en alguns casos també es va anar a batxillerat i a CFGM.  

 

Dins d'aquest període, fins el 8 d’abril, també vam unificar les xerrades adreçades a famílies i  joves a 

títol individual; així com una xerrada que vam adreçar als professionals de l’orientació formativa.  

 

Totes les activitats es poden trobar a la web de la Fira: www.firaestudiant.cat 

 

4.2 El Cartell 
 

El cartell de la 30a. Fira de l’Estudiant ha estat obra, Sònia Cabayol que signa sota el pseudònim de Vi 

Rosat,  alumna del CFGS d'Il·lustració 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. 

 

 

http://www.firaestudiant.cat/
http://www.firaestudiant.cat/
http://www.firaestudiant.cat/
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El cartell guanyador: 
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4.3  Estructura de la e-Fira 
 
Enguany la web de la Fira ha mantingut en general la seva estructura. La part que s’ha modificat per 
tal  d’adaptar-la i fer-la més àgil i entenedora ha estat l’apartat de més recursos.  
 
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, el qual es va estructurar de forma diferent hi podem trobar 
informació referent:  

- Recursos per a l’orientació (edu-bages, llibret de la Fira, forma Bages, Oficines joves 
d’emancipació juvenil, ocupació juvenil/emprenedoria).    

- Altres recursos: mobilitat internacional, beques i ajuts, jo vull ser... on s’hi troba informació 
sobre professions que no estan vinculades a ensenyaments reglats (crupier, maquillador/a 
de morts, luthier,..), servei d'acompanyament al reconeixement universitari (SARU) i servei 
d'acompanyament al reconeixement a estudis no universitaris.  

 

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 2022 s’ha realitzat majoritàriament en format virtual. Com en l’any anterior, els 

estands distribuïts per itineraris formatius que hi havia en el model de fira presencial s’han substituït 

per uns vídeos d’itineraris formatius. 

Enguany s’ha modificat algun contingut dels vídeos incorporant nous centres així com incorporant 

nous Cicles formatius en aquells itineraris que amplien la seva oferta.  

 

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: 

- Visites 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   

- Xerrada adreçada a professionals de l’Orientació  

- Oficina artística  

 

B.1. Visites a la Fira  
Des de la Comissió de la Fira de l’estudiant van decidir mantenir les visites als centres per 

acompanyar l’entrada de la web de la Fira. Enguany però aquestes visites es van fer en format 

presencial. 

 

 
La solicitud la feien als centres a través de la web de la Fira. També, per a facilitar l’accés es va enviar 

un correu a tots els centres de secundària amb enllaç directa a la solicitud.  

En la solicitud es demanava informació sobre l’orientació que havia rebut el grup previa a la visita 

d’un representant de Fira.  

Les visites es van agrupar en la seva majoria entre el 21 de març i el 8 d’abril.  



 Memòria Fira de l’Estudiant 2022                                                                              11 

 

 

En total es van visitar 91 grups d’entre 3er d’ESO i 2 on Batxillerat, el que va suposar un total de 

3220 alumnes.  

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, … Així com amb la implicació de tota la comissió organitzadora de la 

Fira.  

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. 

Un cop finalitzades les visites es va demanar als centres que n’havien participat que en fessin una 

valoració. 

Hem rebut 43 valoracions: 

 

El 30% de les valoracions que s'atribueixen a Solsona ho son en tant que en aquest cas qui ha emès 

les valoracions son els mateixos alumnes.  

Les respostes obtingudes son: 

Pel què fa a la pregunta de si la visita s’ha realitzat tal i com s’havia previst:  
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Sobre la visita ha estat d’utilitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre els comentaris que es fan en aquest punt destaquem:  

 

La xerrada es va limitar a presentar la pàgina web. Tant l'alumnat com el professorat assistent vam 

considerar els continguts insuficients. 

Es va considerar que la xerrada va ser massa curta i pel fet del canvi de normativa, que provoca que 

els centres encara no hagin fixat el currículum.  

L'explicació inicial va ser massa genèrica. No aporta res de nou. La informació era sobre el web i no 

sobre estudis en concret, que és el que hauria estat útil. L'activitat era molt oberta i amb un 

plantejament infantil. Amb poques conclusions. 

 

Cal un plantejament, en el cas que es mantingui el format digital de la Fira, sobre  la utilitat de dur a 

terme les xerrades centre per centre i aula per aula.  

Està clar que les xerrades no responen al què s’espera per part dels centres d’elles. 

Per tant si decidim mantenir el format virtual de Fira caldria:  
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Per una banda fer pedagogia (als centres) sobre allò que es treballa i que es pot treballar des de la 

comissió de la Fira. 

Per una altra limitar el nombre d'alumnat present a l’aula en el moment de la xerrada;   en general, 

hi ha hagut més dificultat per a donar resposta als grups amb més alumnat (50/60) que en aquelles 

aules que hi havia menys participants.   

 

B.2. Servei d’Orientació individualitzada- en línia  
El Servei d’orientació individualitzada era un dels serveis que com en els anys anteriors més  

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. 

Com hem comentat anteriorment malgrat l’aposta ferma de la Fira per aquest servei, un any més la 

virtualitat ha fet minvar (i molt) el nombre de persones que s’hi han adreçat , arribant a un total de 

10 assessories realitzades.  

 

B.3. 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 30a Fira de 

l’Estudiant i també als coordinadors pedagògics, tutors i responsables d’orientació dels centres 

educatius de secundària de la Catalunya Central. 

 

Data: 14 de març de 2022 

Horari: de les 10.30 a les 14.30 h 

Sala d’actes U-Manresa 

Participants: assistència d’unes 100 persones, professionals orientadors, tutors,... 
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La jornada es va iniciar a les 10.30 hores amb la inauguració de la Sra. Núria Ramon Aribau (cap de 

l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar. va continuar amb la xerrada: Novetats sistema 

educatiu a càrrec del Sr. Josep Roca, inspector dels serveis territorials de la Catalunya central.  

En aquesta xerrada es va realitzar un repàs als principals canvis del sistema educatiu per la     

preinscripció d’enguany, posant èmfasi en les novetats que afecten al Batxillerat i a noves 

incorporacions en els Cicles Formatius.  

 

Després de la intervenció del Josep Roca es va procedir amb la presentació de La 30a 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 les novetats i l’estructura de la pàgina web de la Fira de 

l’Estudiant. 

No hi va haver massa temps per a  l’explicació de la web ja que es va donar pas a un petit parlament 

per part del Sr. Joan Morros (pare de la Fira). El Joan va fer referència als inicis de tot plegat i del camí 

que s’ha seguit fins a arribar a aquesta 30a. edició.  

Es va aprofitar el moment de la pausa per a fer una petita celebració del 30 aniversari de la Fira, amb 

un piscolabis, en el que hi va haver un moment per bufar les espelmes del pastis i beure una copeta de 

cava.  
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Just després de la celebració es va dur a terme la conferència “Expectatives educatives i orientació”, 

a càrrec de la Sra. Queralt Capsada-Munsech, professora de Sociologia de l’Educació al departament 

de la University of Glasgow (UK). 

 

Un cop finalitzada la jornada es va fer arribar als participants una breu enquesta de valoració. 

Les preguntes s’havien de respondre puntuant l’ítem de 1-5. Hem rebut 30 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.  

 

Referent a la xerrada sobre les novetats dels sistema educatiu, la puntuació mitjana ha estat de 4.40. 

Pel què fa a l’explicació de la web, la puntuació mitjana ha estat de 4. 

Sobre la pregunta relacionada amb la conferència “Expectatives educatives i orientació”; la 

puntuació mitjana ha estat de 4.40 

 

Les propostes de millora fan referència : 

Crec que s'ha de promoure la participació de les orientadores: que es puguin compartir experiències 

o recursos que funcionen i que ja s'estan aplicant. 

També posar en valor el programa LABORALIA. 

Vaig trobar a faltar més concreció amb les novetats, tot i que entenc que primer s'ha de comunicar 

als centres.  

Penso que va anar molt bé. Les xerrades van estar molt encertades. Pel que fa a la Valoració de 

l'espai web de la Fira de l'Estudiant, penso que va faltar una mica de temps per presentar-nos la web 

amb una mica més de tranquil·litat.  

Molt bona l'exposició de la Queralt Capsada 

Una de les opinions fa referència a mantenir la jornada en format virtual. 

 

B.4. Jornades organitzades per les Universitats  

 
En paral·lel es van dur a terme 5 xerrades organitzades per les Universitats del Campus Manresa: 3 

d’elles organitzades per UManresa-FUB i 2 per UPC Manresa.. 

Les xerrades estaven adreçades tant a persones que es trobaven en procés de decisió del seu 

futur acadèmic com a les seves famílies.  

Les xerrades informatives programades eren les següents: 

● Quan i com he de fer la sol·licitud de preinscripció universitària? Sessió informativa 

sobre l'accés i la preinscripció. (Dilluns, 4 d’abril a les 18.30 hores). 
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Has de fer la preinscripció universitària i necessites un cop de mà? Et detallem totes les 

gestions i dates clau relacionades amb la preinscripció: tràmits, revisió i actualització dels 

processos, consulta de resultats, reclamacions i matrícula, entre d’altres. 

 

→ Hi van participar un total de 12 persones. 

● És accessible estudiar a UManresa? Sessió informativa sobre les beques i els ajuts a 

l'estudi. (Dimarts, 5 d’abril a les 18.30 hores).  

Les persones graduades a UManresa valoren molt positivament el seu pas per la Universitat. 

Una part important reben suport econòmic de la institució per seguir els seus estudis (+ de 

700 beques i ajuts a l’estudi cada any). En aquesta xerrada t’expliquem quan i com 

beneficiar-te dels programes de suport econòmic que ofereix UManresa. 

 → Hi van participar un total de 10 persones. 

● Tot el que has de saber sobre els estudis semipresencials (graus en Podologia i 

Logopèdia). (Dimecres, 6 d’abril a les 18.30 hores). 

Sabies que el Grau en Podologia d’UManresa és l'únic que pots fer en modalitat 

semipresencial a tot l'Estat? I que UManresa i la UOC ofereixen els estudis de Logopèdia en 

format de grau interuniversitari? Et descobrim tot els avantatges de la formació 

semimpresencial.  

 → Es va haver d’anul·lar per la poques incripcions registrades. 

●  Les enginyeries i la revolució 4.0. (Dimecres, 6 d’abril a les 19.00 hores). 

Sabem què fan els enginyers? Sabem què és la revolució 4.0? En aquesta xerrada resoldrem 

aquestes preguntes, explicant quina és la feina dels enginyers, sobretot la que està 

vinculada a la revolució 4.0, i veurem diversos exemples de sistemes, que han anat millorant 

gràcies a la intel·ligència que s’hi ha afegit. 

 → Hi van participar un total de 9 persones. 
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● Quina enginyeria s'adapta als teus interessos? Com accedir-hi? (Dijous, 7 d’abril a 

les 17.30 hores). 

Creus que voldràs estudiar una enginyeria però no saps quina? Tens dubtes en quins 

coneixements són els més necessaris per accedir a determinats graus? En aquesta xerrada 

t'explicarem els diferents àmbits de les enginyeries i quins coneixements són els més 

necessaris. 

 → Hi van participar un total de 14 persones. 

 

B.5. Jornades de Portes Obertes 
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 podíen complimentar un seguit de dades referents a 

l’organització de les Jornades de portes obertes del seu centre.  

Vam tenir retorn de més de 34 centres, alguns dels quals però, en el moment d’inaugurar la web ja 

les havien realitzat.  

Aquest apartat va oferir informació sobre 28 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.  

B.6.  Xerrades adreçades a famílies i joves 
Enguany des de la comissió organitzadora de la Fira, es va creure oportú adreçar esforços a 

l’organització de les xerrades adreçades a famílies i joves a títol individual, tenint en compte que la 

part dels centres ja quedava coberta amb les xerrades presencials sobre la web de Fira.  

Es van organitzar 5 xerrades en línia i 1 de presencial.  

 

 
  

B.6.1. Orientació acadèmica a les famílies 
Aquesta es va dur a terme el dia 28 de març de 2022 a les 18.30 a l’Institut Lluís de Peguera de la 

ciutat de Manresa. A càrrec de la Sra. Helena Pozo (referent d’orientació de la ciutat de Manresa). Es 

va comptar amb una assistència d’unes 20 persones a la sala.  

 

B.6.2. Homologació de títols acadèmics 

Aquesta es va dur a terme en línia (plataforma zoom) en data 25 de març de 2022. 

L’accés era directe  a través de la web de Fira, sense inscripció prèvia.   

La reunió es va iniciar  a les 16.00 hores amb una participació de 5 persones. 

Per tal de fer difusió de la xerrada es van enviar correos explicatius a les àrees d’inclusió tant del 

Consell Comarcal com dels municipis. 

La xerrada va anar a càrrec de la Sra. Anna Llaudet de SARU i també de l’entitat Atlantis 

(reconeixement no universitari).  
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El fet d’haver-hi pocs participants a la xerrada va afavorir que es poguessin fer assessoraments 

individualitzats.  

 

B.6.3. Mobilitat Internacional  
Aquesta es va dur a terme el dijous dia 31 de març de 2022 a les 19.00 hores a càrrec del Col·lectiu la 

víbria d’iniciatives culturals per la tolerància i la integració social. Om l’anterior també es va fer ús 

del format el linia (plataforma zoom).  

Hi va haver una participació de 7 persones. 

 

B.6.4. Beques Postobligatori  

Aquesta es va dur a terme el dijous dia 31 de març  de 2022 a les 19.00 hores a càrrec Alvar de Salas i 

Garcia. 

La modalitat també va ser virtual a través de la Plataforma zoom. Com en el cas de les anteriors la 

participació es podia fer directe a través de la web de la Fira, sense necessitats de preinscripció.   

Hi va haver una participació d’unes 10 persones.  

En aquesta xerrada es van exposar tant les Beques per a estudis universitaris com no universitaris.  

 

B.6.5. Acompanyament a la salut emocional dels joves  

Aquesta es va dur a terme el dijous dia 7 d’abril de 2022 a les 19.00 hores. 

A càrrec de Sra. Neus Camprubí i Coll, psicòloga. Fundació Althaia (amb el suport de l’ Assessoria de 

salut- Oficina Jove del Bages).  

La modalitat va ser en línia (plataforma zoom) . 

En aquest cas el nombre d'assistents va ser de 3 persones.  

 

B.6.6. S’acaba l’Eso i ara Què?  

Aquesta es va dur a terme el dimecres dia 6 d’abril del 2022 a les 18.30 hores. 

Modalitat virtual.   

A càrrec del Sr. Carles Ventura- Coach de joves. 

En aquest per tal de poder participar de la reunió calia inscripció prèvia complementant un petit 

formulari. 

Hi van haver 15 persones inscrites a la xerrada.  
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B.7. Xerrada adreçada a professionals de l’Orientació  
Enguany, vam dur a terme, també, una xerrada adreçada a professionals de l’Orientació. Aquesta va 

ser possible, ja que la Diputació de Barcelona va a posar a disposició de Fira aquest recurs.  

La xerrada es va dur a terme el dia 28 de març a les 16.00 hores.  

Calia inscripció prèvia a través de la web. La xerrada va comptar amb una participació d’unes 30 

persones.  

Un cop finalitzada la xerrada vam fer arribar a les persones participants un formulari de valoració, el 

qual només ha estat retornat complimentat per una de les persones assistents. Així doncs, no en 

podem fer cap valoració. 

 

B.8. Oficina artística  

 

L'Anna Benet, com si es tractés d'una de les 

seves escultures, va modelar, adaptar i esculpir 

la xerrada que va fer a l'Oficina Artística per 

l'alumnat del batxillerat artístic del Lluís de 

Peguera. 

Benet va plantejar diversos reptes, dinàmiques i 

jocs per a interactuar amb els seus oients i 

aprofitar per explicar la seva trajectòria, 

formació i obra d'una manera més dinàmica i 

propera. 

En un inici; l'Anna va plantejar un petit joc on a 

partir de diferents paraules projectades amb les 

quals se sentía identificada, els i les joves havien 

de demanar i fer preguntes i així anar descobrint 

algunes pinzellades del relat de la seva 

trajectòria no només artística, sinó també personal. 

Aquest relat va ser molt interessant d'escoltar: va explicar quins eren els seus referents artístics, què 

és el Konvent -lloc on actualment viu i on a més a més és una residència d'artistes-, feines anteriors, 

interessos personals... Benet va proposar també un repte molt simpàtic i que va causar molt bona 

rebuda entre l'alumnat, mitjançant una aplicació i joc de preguntes i respostes, els hi va demanar 

que li dibuixessin un gerro. Aquest moment va ser molt divertit i distès i del que els i les joves ens 

van regalar moltes rialles espontànies. Va parlar de què poden fer els i les joves per guanyar-se la 

vida en temes d'art, comentant que podien presentar-se a concursos, demanar beques, fer 

col·laboracions amb altres artistes, vendre les seves obres i exposar en galeries de renom. 

Benet també destacava que ella en l'actualitat podia dir que vivia de l'art, ens explicava que per ella: 

"hi ha unes feines que en vius i d'altres que te'n nodreixes, i que aquest equilibri li permet dedicar 

part del seu temps a la producció i recerca personal". 

 

La ceramista també ens va presentar la seva obra: "Tares". És una exposició on l'aprenentatge, 

l'assaig i l'error són imprescindibles, la repetició una i una altra vegada i, en aquest procés, la tara és 
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un resultat constant, una part necessària. Com molt bé ens il·lustrava el títol de la xerrada -Errors i 

horrors de l'artista: equivocar-se com aprenentatge-, va il·luminar el camí que ha de fer l'artista per 

a gaudir i viure de la seva passió i professió mitjançant l'equívoc com a eina per aprendre. Aquest 

concepte està també molt lligat a la seva exposició "Tares", donar valor allò que potser no ha sortit 

perfecte, aquella peça que té una tara. Aquest concepte va guiar tota la seva xerrada: "jo no faré res 

perfecte si no faig 50.000 peces imperfectes". 

 

L'Anna Benet ens va parlar des del cor, i ens va deixar molt clar que ella tenia molt clar qui és: "jo ara 

soc: artista, escultora, fotògrafa, professora... però ara mateix el meu centre és la ceràmica". 

L'Anna va mostrar un recorregut per la seva formació: Belles arts, Màster en direcció d'art, Màster 

de professorat, CFGS de ceràmica... i llença la pregunta: "em vaig equivocar? Clarament... tot m'ha 

ajudat a ser qui soc i a fer el que estic fent", va sentenciar. 

Actualment, estudia el Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística, del que cada dia 

n'aprèn i des d'on ens podia assegurar que mai és tard per estudiar i aprendre el que una sent. 

 

L'alumnat va tenir el luxe de veure unes peces de la seva premiada col·lecció "Tares" exposades a 

l'espai ExpressArt de l'Oficina Jove del Bages. En aquest esmentat espai, també hi va haver durant el 

mateix dia de la xerrada una exposició que acompanya a la de Benet, que són alguns dels materials 

de la jove Alba E. Peligero, artista i escultora amb metalls reciclats. 

 

Gràcies, Anna, per la teva sinceritat, humilitat i professionalitat! I per acceptar la xerrada i modelar-

la com si fos una altra de les teves creacions. 

 

A la xerrada hi van assistir uns 70 alumnes del Lluís de Peguera procedents de batxillerat artístic. 

Més del 67% de l’alumnat que va assistir a la xerrada la van valorar de manera molt positiva i útil. 

Amb comentaris a destacar com aquests: 

No. 

Res. 

Que s'espliques més. M'ha agradat molt, felicitats! 

Està tot bè! 

- Enhorabona!Tot molt bé. 

- M'agradaria que ens poguessin convidar més. També hauria estat bé provar la ceràmica. 

Però en realitat ha sigut fantàstic. 

- Està tot perfecte. 

- La xerrada ha estat perfecte i la noia molt agradable. M'ha tret la por en el meu futur 

acadèmic. 

- Feu més xerrades així! 

- Ha estat un taller realment útil, pràctic, informatiu i original. Tallers com aquest són 

realment interessant per a alumnes de batxillerat. 

- M'ha agradat molt, molt interessant i dinàmica molt amena. 

- No s'ha fet llarg, era molt dinàmic i interessant. 

- Hem caminat molt! Com s'entra al Run vent. 

- M'ha encantat,m'ha fet adonar-me que no tens perquè estar segur de que estudiar. 
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- Molt xuli tot. 

 

Amb valoracions positives i engrescadores com aquesta, i veient l’utilitat directe cap a l’alumnat, des 

de l’Oficina Jove del Bages seguirem treballant per a que la proposta  artística es mantingui i sigui 

profitosa. 

 

 

 

 

 

C. 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, les escoles de dansa i la formació ACTIC. 

 

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. 
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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.   

 

 
 

D. Oferta de 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.  
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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. Aquest àmbits s’han unificat en dos blocs: 

 

 
 

 

E.1. Recursos per a l’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 

https://serveiseducatius.xtec.cat/bages/orienta/
https://www.formabages.cat/cat
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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 2021-2022” 

 

- Oficines joves d'emancipació juvenil: amb enllaços a cadascuna d’elles  

- 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. 

 

E.2. Altres Recursos  

- 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. 

 

- 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.  

 

- 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,...  

 

- Servei d’acompanyament  i reconeixement universitari  

Amb informació i enllaços directes facilitadors dels processos de reconeixement i de convalidació. 

 

- Servei d’acompanyament i reconeixement a estudis no universitaris  

Com en el punt anterior amb informació i enllaços facilitadors dels processos de reconeixement.  

 

 

https://www.firaestudiant.cat/wp-content/uploads/2021/03/Itinieraris_formatius_2021-2022_PLECS.pdf
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4.4  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. 

També, es va fer difusió mitjançant els mitjans de comunicació tals com la ràdio  

 

4.4.1 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 (21 

mar-23 may 2022): 

La principal font d’adquisició de tràfic ha sigut el cercador Google amb 1.231 usuaris 

que han realitzat 2.422 sessions, seguida d’usuaris directes (introduint la url a la 

barra de direcció del navegador o redireccionant de manera directa) amb 1.066 

usuaris que han realitzat 1.593 sessions. 

s’han realitzat 4.194 visites per part de 2.382 usuaris que han estat un temps mig de 

1 minut i 51 segons per visita. 

 

La portada del lloc web ha sigut la principal pàgina més visitada amb 9.717 total 

visites realitzades per 2.382 usuaris, seguida de la pàgina d’oferta formativa per 

nivells amb 2.033 visites realitzades per 1.689 usuaris.  

La pàgina d’Activitats ocupa la quarta posició amb 1.556 visites realitzades per 855 

usuaris. 
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En tercer lloc es situa la pàgina d’Itineraris formatius amb 1.170 visites realitzades 

per 699 usuaris.  

 

1.437 usuaris han entrat al lloc web des d’ordinadors (portàtils i torres) sent el 

principal dispositiu. En segon lloc, 929 usuaris han entrat des de mòbils. En últim i 

tercer lloc, només 20 usuaris han entrat al lloc web des de tauletes. 
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 4.4.2  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 21 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  550 seguidors. 
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4.4.3  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 o bé ells/es mateixes en el cas de la jornada d’orientació  i la xerrada de suport a 

l’orientació.  
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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 2022. Fent difusició a través de les xarxes socials i dels serveis d’informació locals. 

 

4.5 Llibret “Itineraris formatius del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès 

2022-2023” 
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. 
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5. Valoració i propostes de la Comissió organitzadora 

- Equip Coordinació- 

 

En data 26  de maig de 2022 es va dur a terme la reunió de valoració de la Fira de l’Estudiant 2022 

per part de la comissió tècnica de la Fira de l’Estudiant. 

En aquesta convocatòria, hi van participar 8 membres de la comissió i,  es va exposar 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 als centres: 

Es valoren les dades referents a les xerrades adreçades a grups classe: 

Es comenta que, en alguns casos, no es van ajustar les expectatives dels centres amb les possibilitats 

que oferien les xerrades que es duien a terme.  

Alguns dels grups eren massa nombrosos per tal de poder dur  a terme la dinàmica plantejada i, 

aquesta no va acabar de funcionar. 

Aquests fets han provocat algunes baixes puntuacions.   

 

Sobre les xerrades adreçades a famílies: 

Seguim sense arribar a les famílies i a la població adulta  i això queda palès en la baixa participació en 

les diferents xerrades que varem programar.  

En les valoracions de la comissió es van plantejar diverses possibilitats per tal d’esbrinar el per a què 

no s’arriba a aquesta població. Els mitjans de difusió emprats no són els més indicats,  els centres de 

secundaria no acaben de fer d’altaveus de les activitats pr   

 

Sobre les xerrades organitzades per les Universitats 

Es valora, con en l’apartat anterior, que manca difusió de la Fira en els mitjans de comunicació 

d’àmbit comarcal. 

Enguany els canvis en la web de la Fira no varen ser massa àgils, amb el què hi va haver 

endarreriments en les actualitzacions de contingut que no van ajudar.  

Les universitats es van implicar en la Fira construint xerrades expressament per aquest format. 

Xerrades que després segueixen utilitzant en altres espais.  

 

En general, la comissió es mostra contenta amb la forma de treball i amb el treball realitzat per part 

de totes les membres que la conformen. 

Una de les millores que es proposen és la implicació en tot el procés dels orientadors i orientadores 

dels centres.  
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Proposta de Nou model de Fira 2023 

Des de l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages s’han dut a terme trobades a dues 

bandes per a concretar les implicacions i els interessos d’aquestes dues administracions en 

l’organització de la propera Fira de l’Estudiant. 

Des de fa un parell d’anys son les tècniques d’aquestes dues administracions les que van assumir el 

compromís de liderar el grup motor de la comissió organitzadora de la Fira.  

 

En la reunió mantinguda per part de les dues administracions, el mes de març, es van posar sobre la 

Taula dos models diferents de Fira; l’Ajuntament de Manresa apostava de forma clara per a 

mantenir un model virtual millorant aquells aspectes que es creguessin pertinents, i el consell 

Comarcal apostava per a retornar a la presencialitat amb les millores que es creies convenient 

incorporar.  

Es va arribar a plantejar un model de consens, que cal acabar de validar per part dels agents 

implicats. 

Es treballa en un format que doni resposta a les necessitats reals de l’alumnat dels centres de 

secundària de les comarques participants. Cal també, no desdibuixar o suplir tasques que duen a 

terme professionals de dins dels centres com ara els orientadors/es de centre. 

 

També hi ha un consens en el manteniment de l’estructura de la Fira i reforçar i posar en valor 

alguns dels actes relacionats amb la Fira com ara la Jornada d’Orientació Educativa.  

Es planteja com a data màxima de definició del nou model de Fira el juliol del 2023, un cop fetes les 

consultes pertinents. 
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6. Balanç econòmic 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sobre el pressupost  

Enguany hi haurà un romanent d’uns 1.000,00€. Amb el format virtual de la Fira i de part de les 

actuacions que d’ella se’n deriven, les despeses relacionades amb la seva organització també 

minven.  

Reservem aquests romanents per a la propera Fira de l’any 2023. 

Com en el cas de l'edició anterior, tampoc hem comptat amb el suport de l’esponsorització privada; 

amb els quals no s’ha contactat ja que es no es previa la necessitat de més finançament per les 

activitats programades. 

Per a properes edicions; sempre i quan es retorni a la presencialitat, 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 
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7. La Fira en Xifres  

 

Xifres recollides entre el 10 de març i el 30 de maig de 2022 

 

Persones visitadores  
a la web Fira 

Visites a la web de 
Fira  

visites als centres de 
secundaria  

participants 
xerrades famílies  

3.184 9.717  3.220  participants 
91 grups visitats  

25 famílies 
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Annex 1.  Calendari d’organització i reunions de la 29a Fira de 

l’Estudiant / e-FiraEstudiant 

 

La calendarització de les reunions de Fira s'estableix a l’inici d’aquestes (setembre), en 

aquell moment es decideix tant el millor dia de la setmana per a dur-les a terme com la 

temporalitat d’aquestes (mensuals/bimensuals,...) 
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Annex 2.  Recull de premsa   

 

La Fira de l’Estudiant de 2022 ha estat present a les webs de les institucions i a la  premsa 

local de les comarques que hi participen. 

 

 

 

 

https://www.ccbages.cat/la-30-fira-de-lestudiant-escalfa-motors-amb-una-jornada-

dorientacio-educativa-adrecada-als-professionals-del-territori/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manresa.cat/web/menu/8053-fira-de-l-estudiant-2021 

 

 

 

https://www.ccbages.cat/la-30-fira-de-lestudiant-escalfa-motors-amb-una-jornada-dorientacio-educativa-adrecada-als-professionals-del-territori/
https://www.ccbages.cat/la-30-fira-de-lestudiant-escalfa-motors-amb-una-jornada-dorientacio-educativa-adrecada-als-professionals-del-territori/
https://www.manresa.cat/web/menu/8053-fira-de-l-estudiant-2021
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https://serveiseducatius.xtec.cat/bages/el-pot/26a-fira-de-lestudiant/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regio7.cat/manresa/2022/03/12/tercera-edicio-consecutiva-virtual-fira-

63732598.html 

 

https://serveiseducatius.xtec.cat/bages/el-pot/26a-fira-de-lestudiant/
https://www.regio7.cat/manresa/2022/03/12/tercera-edicio-consecutiva-virtual-fira-63732598.html
https://www.regio7.cat/manresa/2022/03/12/tercera-edicio-consecutiva-virtual-fira-63732598.html
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https://fundaciolacetania.org/30na-fira-de-lestudiant/ 

 

 
https://formabages.cat/ca/agenda/30a-edicio-de-la-fira-del-estudiant-previa-jornada-

dorientacio-educativa-el-15-de-marc 

 

 

També ha estat present a les xarxes socials: facebook i instagram 

https://fundaciolacetania.org/30na-fira-de-lestudiant/
https://formabages.cat/ca/agenda/30a-edicio-de-la-fira-del-estudiant-previa-jornada-dorientacio-educativa-el-15-de-marc
https://formabages.cat/ca/agenda/30a-edicio-de-la-fira-del-estudiant-previa-jornada-dorientacio-educativa-el-15-de-marc
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Facebook:  

 

 
 

Instagram: 

 

 
 

 

 

 


