
Agenda
DIMARTS, 25 DE GENER

11h          Inauguració oficial

12 h         Presentació del director general de Joventut, senyor Antoni Reig. 
                Cal confirmar assistència a joventut.girona.dasc@gencat.cat

Sala 1
12.30 h    Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI), 
                a càrrec del Departament d’Ensenyament.

17.30 h    Programa Qualifica’t, a càrrec del Departament d’Ensenyament.

Sala 2
12.30 h    La Selectivitat i l’accés a la Universitat, a càrrec de la Universitat de 
                Girona. 

Estand Universitat de Girona 
de 10 a 13 h Taller:  Reacciona...explota!

DIMECRES, 26 DE GENER

Sala 1
12.30 h    Programa de Qualificació Professional 
                Inicial (PQPI), a càrrec del Departament 
                d’Ensenyament.

17.30 h    Programa Qualifica’t, a càrrec del 
                Departament d’Ensenyament.

Sala 2
12.30 h    La Selectivitat i l’accés a la Universitat,  
                a càrrec de la Universitat de Girona. 

DIJOUS 27 DE GENER 

Sala 1

11.30 h    Xerrada de la  secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Sra. Esther Sánchez

12.30 h    Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI), 
                a càrrec del Departament d’Ensenyament.

17.30h     Programa Qualifica’t, a càrrec del Departament d’Ensenyament.

Sala 2
11.00 h    Presentació de l’IED, Istituto Europeo di Design Barcelona 

12.30 h    La Selectivitat i l’accés a la Universitat, a càrrec de la Universitat de Girona. 



Informa’t de les activitats i participa-hi

Estand Consell Comarcal del Gironès 
Concurs: “Coneixes el Gironès?” 
Partides simultànies d’Scrabble promogudes pel Servei Comarcal de Català del Gironès (CPNL). 

Estand Departament d’Empresa i Ocupació 
Campanya de prevenció de riscos laborals: El bus de la prevenció. Es pot reservar la visita 
de forma anticipada amb el grup classe al 690 307 236 (www.busdelaprevenció.cat). També es 
pot demanar directament el bus de la prevenció. 

Estand Departament d’Ensenyament 
Demostracions de les famílies professionals: físiques i esportives, agràries, administració, 
comerç i màrqueting, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta 
i mobles, hoteleria i turisme, imatge personal, informàtica, manteniment i serveis de produc-
ció, manteniment de vehicles, química, sanitat, serveis socioculturals a la comunitat, tèxtil, 
confecció i pell, arts plàstiques.
 
Estand Departament de Salut 
Xerrades sobre diversos temes segons les demandes dels joves. Enquesta sobre tabac.
Durant tot dia s’oferiran xerrades informatives sobre el tabac i com deixar de fumar. També es 
parlarà sobre sexualitat, pírgcing, alimentació, etc. 

Estand N&G 
Demostracions de maquillatge de fantasia, de body painting i de tatuatges
Tothom qui vulgui es podrà maquillar.

Estand Universitat de Girona 
Concurs “Coneix la UdG”

SALA 1,2,3 i 4

9.00 - 12.30 h Xerrades continuades: “I després dels estudis, 
                       què?” A càrrec dels informadors/res del Consell 
                       Comarcal del Gironès. Cal reservar cita. 

14.00 - 16.30 Xerrades continuades: “I després dels estudis, 
                      què?” A càrrec dels informadors/res del Consell 
                      Comarcal del Gironès. Cal reservar cita. 

Estand  AJUNTAMENT DE GIRONA -  L’ESTACIÓ ESPAI JOVE

Dimarts 25, de 15 a 17 h. Dimecres 26, d’11 a 13 h. Dijous 27, de 
15 a 17 h
    NO EM DIGUIS! Els mites sexuals
    De forma molt ràpida i a traves de les expressions acord/
    desacord es treballaran diferents mites entorn de la sexualitat.
    OPINES? Tots i totes tenim alguna cosa a dir-hi
    A partir d'unes imatges volem que els i les joves ens donin la 
    seva opinió.
Dijous 27 d’11 a 13 h
    Jocs “La ruleta de la salut”, “Els gegants encantats” i “Que no se te’n vagi la bola” 
    Dinàmiques a través del joc amb l’objectiu de sensibilitzar i informar el jovent sobre 
    diferents temes relacionats amb la seva salut, donar pautes de reducció de riscs i 
    potenciar comportaments saludables.


