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26a FIRA DE L’ESTUDIANT           abril 2018 

 
 
 
La 26a Fira de l’Estudiant es durà a terme del 9 al 12 d’abril de 2018 amb l’objectiu de 
contribuir i complementar la tasca orientadora que es desenvolupa des dels centres 
educatius de secundària. 
 
Un dels fets rellevants d’aquesta edició és la consolidació de l’emplaçament de la Fira de 
l’Estudiant al Palau Firal de Manresa, després del canvi d’ubicació realitzat l’any passat.  
 
La Fira de l'Estudiant és un espai d’informació i d’orientació acadèmica i professional 
pensat especialment per a l’alumnat de secundària del Bages, Berguedà, Moianès i 
Solsonès que ha de prendre decisions en relació als seus estudis i al seu futur laboral, així 
com també per als tutors i les famílies que els han d’ajudar a prendre-les. En aquesta 
edició també hi participen com a convidades les comarques de l’Anoia i d’Osona, amb un 
estand propi amb tota la seva oferta educativa. 
 
Pel que fa l’ampliació territorial de la Fira, l’actual edició fa un primer pas amb la presència 
de tota l’oferta universitària dels Campus universitaris de la Catalunya Central. 
 
Durant aquests dies els joves podran trobar a la Fira informació i orientació personalitzada 
sobre els diversos itineraris formatius al seu abast, així com una mostra específica de 
l’oferta de Cicles formatius de grau mitjà i superior de les comarques del Bages, Berguedà, 
Moianès i Solsonès, a més de l’Anoia i Osona, i de tota l’oferta universitària dels Campus 
Universitaris de la Catalunya Central. 
 
Els continguts de la Fira de l’Estudiant són d’especial interès per a l’alumnat de 4t d’ESO, 
batxillerat, cicles formatius i programes adreçats a alumnes que no superin l’ESO. Així 
mateix, la visita també pot ser molt adequada per aquell alumnat que vulgui canviar 
d’estudis i per aquelles persones que vulguin retornar al sistema educatiu des del món 
laboral.  
 
Dates:  del 9 al 12 d’abril de 2018 al Palau Firal de Manresa 
 

Horari:  de 9 a 14 h. i de 15 a 18 h. (tots els dies) 

(tant per als grups de visites concertades com per al públic en general) 
 
Pràcticament la totalitat de centres de secundària de les comarques del Bages, el 
Berguedà, el Solsonès i el Moianès passaran per la Fira de l’Estudiant 2018. Es preveu que 
prop de 3.300 joves podran rebre a la Fira de l’Estudiant orientació, informació i 
assessorament, de primera mà, sobre els diferents itineraris formatius, tant per continuar el 
seu procés formatiu com per cercar una millora de la seva qualificació professional.  

 
Impuls i organització 
 

La Fira de l'Estudiant està impulsada pels Serveis Territorials d’Ensenyament a la 
Catalunya Central, l'Ajuntament de Manresa, els Consells Comarcals del Bages, Berguedà, 
Moianès i Solsonès i la Fundació Lacetània, i constitueixen la Comissió Institucional de la 
Fira de l’Estudiant. 
 
L’organització tècnica de la Fira ha estat a càrrec d’una Comissió organitzadora formada 
per: 

� Assistents Socials AMPA’s d’Instituts de Manresa 
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� Coordinació territorial d’Adults i EOI (SSTT Catalunya Central) 
� Coordinació territorial d’Ensenyaments professionals (SSTT Catalunya Central) 
� Coordinació de la Fira de l’Estudiant 
� Fundació Lacetània (en representació dels centres públics) 
� Escola Diocesana de Navàs (en representació dels centres privats) 
� Oficina Jove del Bages 
� Secció d’Ensenyament (Ajuntament de Manresa) 
� Secció d’Universitat (Ajuntament de Manresa) 
� Servei Comarcal de Joventut (Consell Comarcal del Bages) 
� Servei Educatiu del Bages 
� Servei Educatiu del Berguedà 
� Servei Educatiu del Solsonès 

 
Per descomptat, tot això no hauria estat possible sense la participació i la col·laboració 
d’aquest conjunt d’institucions i entitats, que en la mesura de les seves possibilitats hi 
aporten recursos humans, infraestructurals i econòmics.  
 
La Fira de l’Estudiant compta, també, amb el patrocini de: IICCLL, SSaaggaallééss,,  SSoobbrreerrrrooccaa  ii  
LL’’OOnnaaddaa. 
 
I amb la col·laboració de: Diputació de Barcelona, Abacus, Ofimat, Ampans i Escola d’Art 
de Manresa. 

 

El cartell de la 26a Fira de l’Estudiant és obra d’Aneta Tatar, alumna de CFGS d’Il·lustració 
de l’Escola d’Art de Manresa. 
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Estands i espais d’informació  
 

� 25 estands de centres educatius, comarques i universitats: 

• Ampans - CEE Jeroni de Moragas 
• Campus Professional UManresa 
• Campus Universitari Igualada - UdL 
• Cicles Formatius del Solsonès 
• El Berguedà 
• Escola Agrària de Manresa 
• Escola d’Art de Manresa 
• Escola Diocesana de Navàs 
• Escola Montserrat 
• Fundació Lacetània - Centre de Formació Pràctica 
• INS Llobregat - INS Mig-Món 
• INS Castellet 
• INS Gerbert d’Aurillac 
• INS Guillem Catà 
• INS Lacetània 
• INS Lluís de Peguera, batxillerats específics. 
• INS Moianès 
• INS Quercus  
• Joviat 
• L’Anoia 
• Osona Territori FP 
• UManresa – FUB 
• Universitat Oberta de Catalunya - UOC 
• UPC Manresa 
• UVic 

 

� Campus Universitari (hi participen UManresa–FUB, UPC Manresa, UOC, Campus 
Universitari Igualada i UVic) 
 

� 6 espais d’Orientació Individual  (cabines d’atenció individualitzada)  
 

� Espai d’Informació General, amb 4 taulells informatius: 

• Programes de Formació i Inserció (PFI)  

• Batxillerat 

• Batxillerat (itineraris formatius de centres) 

• Universitats 

• Cicles Formatius 

• Formació de persones adultes 

• Ensenyaments Oficials d’Idiomes 

• Beques 

• Mobilitat internacional 

• Programes de Garantia Juvenil 

• SARU (Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari)  -dilluns- 
 

Aspectes principals: 

• En relació a la Fira de l’Estudiant 

▫ Adaptació de l’horari marc, tant de visites concertades de l’alumnat com del públic en 

general, 4 matins i 4 tardes. 

▫ Obert al públic fins a les 18 hores. 
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▫ Espai d’acollida i circuit de visita. 

▫ Audiovisual animat que es projecta a l’Acollida amb reflexions sobre la presa de 

decisions i una breu explicació del sistema educatiu i dels espais de la Fira de 

l’Estudiant. 

▫ Visites concertades de més d’un centenar de grups d’alumnes del Bages, Berguedà, 

Solsonès, Moianès i Calaf. 

▫ 25 estands de centres educatius i comarques i universitats. 

▫ Campus Universitari amb totes les universitats de la Catalunya Central. 

▫ Espai d’Informació general  (Illa Central). 

▫ Espais d’Orientació individual. 

▫ Web: www.firaestudiant.cat 

▫ Patrocini mixt amb la col·laboració d’empreses del territori. 

 
 
 
dilluns 9 d’abril de 2018 

 
Acte d'inauguració de la 26a edició de la Fira de l'Estudiant 

 

10.30 matí. Palau Firal de Manresa 
 

 
L’acte serà presidit per l’Il·lustríssim Sr. Valentí Junyent i Torras, alcalde de Manresa, i 
comptarà amb l’assistència de la Sra. Rosa Maria Artigal i Valls, directora general 
d’educació secundària obligatòria i batxillerat del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.. 
 

Comptarà també amb la presència de representants de les institucions organitzadores i 
col·laboradores, i dels instituts i universitats participants en la 26è Fira de l’Estudiant. 
 

En acabar l’acte d’inauguració es realitzarà una visita a la Fira de l’Estudiant. 
 
 
 
dimecres 11 d’abril de 2018 

 
La Fira de l’Estudiant programa activitats adreçats a alumnat de batxillerat i cicles 

formatius per complementar l’orientació dels joves 
 

La 26a Fira de l’Estudiant, amb la voluntat d’oferir a l’alumnat d’estudis postobligatoris una 

informació i una orientació que complementi la visita ordinària a l’espai de la Fira de 
l’Estudiant, ha programat un conjunt de tres activitats, entre les quals cada alumne 

n’escollirà una. Amb aquestes activitats, amb enfocaments diferents i complementaris, es 

pretén facilitar a l’alumne un seguit d’eines personals que li faciliti la presa de decisions a 
l’hora de decidir el seu itinerari acadèmic. 
 

La visita consisteix en la realització d’una activitat d’una hora de durada i la visita posterior 
dels diferents espais i recursos de la Fira. 

 
Franges horàries:  

� activitat, de 9.00 a 10.00 hores                        

� activitat, de 11.00 a 12.00 hores       
+ visita a la Fira de l’Estudiant + visita a la Fira de l’Estudiant + visita a la Fira de l’Estudiant 
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Activitats: 
 

TÍTOL PONENT DESCRIPCIÓ 

Com detectar 
oportunitats de negoci 
al teu voltant. 

 

Marc Bernadich 
Professor ADE UManresa 
 
Gerard Garreta 

Empresari, exalumne ADE 
UManresa 

 
Les oportunitats i els conceptes de negoci 
sorgeixen de l’observació del nostre entorn. El 
realment vital però,  és canviar la mirada sobre 
les coses quotidianes, apropar-nos-hi amb uns 
altres ulls i sobretot ser capaç de copsar diferents 
realitats per desenvolupar solucions empresarials 
innovadores. 
En aquesta xerrada de la mà d’un expert en 
creació d’empreses i d’un jove empresari del món 
dels ous ecològics, descobrirem les principals 
bones pràctiques per fer-ho. 
 

Com ens preparem per 
les professions del 
futur ? 

 

Roman Castro Alcaide 
Professor universitari 

 
Xerrada que proporciona eines, recursos i 
informació sobre les professions i ocupacions que 
hi hauran en el futur, les competències i habilitats 
que requeriran i com, en l'escenari actual, 
continuar avançant per assolir les fites personals i 
professionals.  
 

Identifica i entrena les 
teves competències. 

 

Àngel Rodríguez 
Coordinador de Servei 
d’orientació laboral 

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

 
 
 
12 d’abril de 2018 

 
La Fira de l’Estudiant converteix l’Oficina Jove del Bages en l’Espai dels 

Ensenyaments artístics: l’Oficina artística 
 

L’Oficina artística és un projecte que va agafant embranzida any rere any. Des de fa 5 
edicions de la Fira de l’Estudiant, l’Oficina Jove del Bages es transforma en l’Espai dels 
ensenyaments artístics. 
 

Ho fa amb la finalitat d’aconseguir diferents objectius. Per una banda, pretén reivindicar el 
paper en certa forma “oblidat“ dels estudis artístics i, per fer veure als joves que volen 
formar-se i dedicar-se a les professions artístiques que també hi ha un ventall ampli de 
sortides professionals. 
  

Amb aquests objectius es programa una xerrada sobre la trajectòria d’un artista consolidat i 
que serveixi d’exemple i de mirall, per als alumnes assistents a la xerrada.  
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El dijous 12 d’abril a les 9.30 matí, l’artista convidada, Miriam Ponsa dissenyadora de 
moda, farà una xerrada adreçada a l’alumnat que cursa batxillerat artístic i a l’alumnat de 
cicles formatius de les escoles d’art. 
 
De la mateixa artista i del 9 al 19 d’abril es podrà visitar l'exposició: Miriam Ponsa · Killing 
Weekend. 
 
Durant els dies de la Fira de l’Estudiant, s’exposarà a l’Oficina Jove del Bages un recull de 
materials de consulta relacionats amb els ensenyaments artístics per tal d’orientar els 
joves que vulguin formar-se en aquest àmbit. 
 

 
 
 

Per a més informació sobre la Fira de l’Estudiant, podeu consultar el web 

www.firaestudiant.cat  

 
 

 
Comissió Organitzadora Fira de l’Estudiant 
 
 
Manresa, 5 d’abril de 2018 


