
FORMACIÓ

10.30 a 11 h  Les beques d’estudi
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 2
11 a 12 h Com accedir a la universitat
 A càrrec de la Universitat de Girona. Sala d’actes
11 a 11.30 h  El Trampolí. Pregrau universitari de música
 A càrrec de l’Escola de Música Moderna de Girona. Sala 1
11 a 11,30 h Estudis universitaris en disseny a Barcelona. 
 Presentar un sector en alça per a la indústria i amb moltes 

sortides professionals. Destinat a alumnes de Batxillerat 
 (1er i 2on) i  4rt Eso. Sala 2
11.30 a 12 h  Els ensenyaments esportius com a formació professional
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya- Ensenyament. Sala 1
12 a 12,30 h  Titulació de monitor i director de lleure infantil i juvenil: 

com i per què?
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya- Joventut. Sala 1
12 a 12,30 h  Les escoles oficials d’idiomes, un valor afegit a la teva 

formació
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya- Ensenyament. Sala 2
12 a 12.30 h  Els certificats de català t’obren portes. Com els pots 

obtenir? Per a què et poden servir? 
 A càrrec del Consorci per a la  Normalització lingüística de Catalunya. Sala 3
13 a 13.30 h Acreditació de competències digitals a les escoles 

d’adults. 
 A càrrec de CFA Les Bernardes. Sala 1 
16 a 16.30 h  Els certificats de català t’obren portes. Com els pots 

obtenir? Per a què et poden servir? 
 A càrrec del Consorci per a la  Normalització lingüística de Catalunya. Sala 1
18 a 18,30 h  Opcions després de l’ESO: el batxillerat, els cicles 

formatius en el sistema educatiu actual
 A càrrec del Consell Comarcal del Gironès. Sala 1

OCUPACIÓ

10.30 a 11 h  Si estàs a l’atur, quins programes ocupacionals et poden 
ajudar a inserir-te laboralment?

 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 1
11 a 11.30 h  On pots trobar la teva primera feina?
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 3

12.30 a 13 h  On pots trobar la teva primera feina?
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala d’actes
12.30 a 13 h De la idea de negoci al pla d’empresa: programa 

Catalunya Emprèn 
 A càrrec dels Serveis d’emprenedoria al Gironès. Sala 2
13 a 13.30 h L’emprenedoria és futur 
 A càrrec de CP’AC (Fundació Privada per a la Promoció 
 de l’Autoocupació a Catalunya). Sala 3
16.30 a 17 h  La Tornada, revista de música en català. Un exemple 

d’emprenedoria 
 A càrrec de La Tornada. Sala 1
17 a 17.30 h L’emprenedoria és futur 
 A càrrec de CP’AC (Fundació Privada per a la Promoció 
 de l’Autoocupació a Catalunya). Sala 3

+ RECURSOS

11.30 a 12 h  Et planteges viure una experiència a l’estranger?
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 2
12.30 a 13 h  Aprofita aquest estiu per millorar el teu anglès a 

l’estranger amb InterWay!
 A càrrec d’Interway. Sala 3
17.30 a 18 h  Estudiar a Catalunya: Què i per a què? 
 A càrrec del Consell Comarcal del Gironès. Sala 1
17.30 a 18 h  Camps de treball a Catalunya i a la resta del món 
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya- Joventut . Sala d’actes

XERRADES PER A PROFESSIONALS 

11 a 13 h  La garantia juvenil
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya- Departament 

d’Empresa i Ocupació i de la Direcció General de Joventut. 
 Sala 3
16 a 17 h Línies generals de la futura llei de la formació 

professional
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya- Departament 
 d’Ensenyament. Sala d’actes
17 a 17,30 h La formació esportiva oficial regulada pel Departament 

d’Ensenyament
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya- Ensenyament. 
 Sala 1

FORMACIÓ

10.30 a 11 h Les beques d’estudi
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 2
11 a 12 h  Com accedir a la universitat
 A càrrec de la Universitat de Girona. Sala d’actes
11 a 11.30 h Estudis universitaris en disseny a Barcelona. 
 Presentar un sector en alça per a la indústria i amb moltes 

sortides professionals. Destinat a alumnes de Batxillerat 
 (1er i 2on) i  4rt Eso. Sala 4
11,30 a 12 h Acreditació de competències digitals a les escoles 

d’adults. 
 A càrrec de CFA Nou Girona. Sala 4
11.30 a 12 h Els ensenyaments esportius com a formació 

professional
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya a  Ensenyament. Sala 1
12 a 12.30 h  El Trampolí. Pregrau universitari de música
 A càrrec de l’Escola de Música Moderna de Girona. Sala 4
12 a 12,30 h  Titulació de monitor i director de lleure infantil i juvenil: 

com i per què?
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya a Joventut. Sala 1
12 a 12,30 h Les escoles oficials d’idiomes, un valor afegit a la teva 

formació
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya a Ensenyament. Sala 2
13 a 13.30 h Presentació de EQP. 
 A càrrec de Escola de Qstura Professional. Sala 1
17.30 a 18 h  Opcions després de l’ESO: el batxillerat, els cicles 

formatius en el sistema educatiu actual
 A càrrec del Consell Comarcal del Gironès. Sala d’actes

OCUPACIÓ

10.30 a 11 h Si estàs a l’atur, quins programes ocupacionals et poden 
ajudar a inserir a te laboralment?

 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 1 
11 a 11.30 h On pots trobar la teva primera feina?
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 1
11 a 11.30 h La Tornada, revista de música en català. Un exemple 

d’emprenedoria 
 A càrrec de La Tornada. Sala 2

12.30 a 13 h On pots trobar la teva primera feina?
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala d’actes
12.30 a 13 h De la idea de negoci al pla d’empresa: programa 

Catalunya Emprèn 
 A càrrec dels Serveis d’emprenedoria al Gironès. Sala 2
16.30-17 h  Si estàs a l’atur, quins programes ocupacionals et poden 

ajudar a inserir-te laboralment? 
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala d’actes

+ RECURSOS

11.30 a 12 h Et planteges viure una experiència a l’estranger?
 A càrrec de l’Ajuntament de Girona. Sala 2
12.30 a 13 h Camps de treball a Catalunya i a la resta del món 
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya a Joventut. Sala 1
12.30 a 13 h Creació del passaport de llengües: un document, 

vinculat al currículum europeu (EUROPASS), que 
evidencia les llengües que coneix el seu titular.

 A càrrec de la Generalitat de Catalunya a Ensenyament. Sala 4
17.30 a 18 h EEUU, Canadà: Un any convalidable a l’estranger, una 

experiència única.
 A càrrec d’Interway. Sala 1
18 a 18.30 h Estudiar a Catalunya: Què i per a què? 
 A càrrec del Consell Comarcal del Gironès. Sala 1

XERRADES PER A PROFESSIONALS 

17 a 17,30 h La formació esportiva oficial regulada pel Departament 
d’Ensenyament

 A càrrec de la Generalitat de Catalunya a  Ensenyament. Sala 1 
18 a 19 h Taula rodona sobre l’experiència dels alumne en l’FP 

dual a comarques gironines
 A càrrec de la Generalitat de Catalunya a  Departament 
 d’Ensenyament. Sala 2 

Dimecres, 15 d’abril Dijous, 16 d’abril

Programa d’activitats



EXPOJOVE

Mostra dinamitzada dels cicles formatius 
de grau mitjà i grau superior

· Demostracions pràctiques d’activitats relacionades de totes les famílies 
professionals de: activitats físiques i esportives; administració i gestió 
agrària; arts gràfiques; comerç i màrqueting; edificació i obra civil; energia 
i aigua; electricitat i electrònica, fabricació mecànica; fusta, moble i suro; 
hoteleria i turisme; imatge personal; indústries alimentàries; informàtica 
i comunicació; instal·lació i manteniment; química; sanitat; seguretat i 
medi ambient; serveis socioculturals i a la comunitat; tèxtil, confecció 
i pell; transports i manteniment de vehicles. A càrrec del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

· També els cicles de règim especial d’arts plàstiques i disseny; ensenyaments 
esportius. A càrrec del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

Taller de SalutAcció

· Tallers pràctics, jocs i informació sobre hàbits de salut per a joves, a càrrec 
de SALUTACCIÓ, Taula de Salut Jove de Girona.

Concurs “Atrapa la falta”

· El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Girona convoca el concurs 
de fotografia a través d’Instagram “Atrapa la falta”. És un concurs adreçat 
especialment als joves, però obert a tothom, que pretén conscienciar els joves 
sobre la importància que té la llengua alhora d’oferir una determinada imatge 
de qualitat i sobre els efectes negatius que poden tenir per a una marca, un 
producte, etc. les incorreccions lingüístiques.

 http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/bases_concurs_atrapalafalta.html
· Per participar-hi, cal enviar una foto amb alguna errada amb l’etiqueta 
#Atrapalafalta i la població on s’ha fet la foto.

I després de l’ESO què? 
a càrrec de l’Àrea Joventut del Consell Comarcal del Gironès

· Es fa una introducció a les diverses opcions en finalitzar els estudis 
obligatoris de l’ESO; els mecanismes d’accés a la feina; els serveis d’atenció 
al jovent a la demarcació de Girona; i es finalitza explicant quines opcions 
tenen a l’Expojove 2015.

· Grups d’alumnes d’ESO
· Inscripció prèvia

I després del batxillerat què? 
a càrrec de l’Àrea Joventut del Consell Comarcal del Gironès

· Es fa una introducció a les diverses opcions en finalitzar els estudis 
obligatoris de batxillerat. S’explica l’accés a la universitat i l’accés als cicles 
formatius de grau superior; els mecanismes d’accés a la feina; els serveis 
d’atenció al jovent a la demarcació de Girona; i es finalitza explicant quines 
opcions tenen a l’Expojove 2015.

· Grups d’alumnes d’ESO
· Inscripció prèvia

I després dels cicles formatius (GM i GS) què? 
a càrrec de l’àrea joventut del Consell Comarcal del Gironès

· Es fa una introducció a les diverses opcions dels cicles formatius. S’explica 
l’accés a la universitat des dels cicles formatius; els mecanismes d’accés a la 
feina; els serveis d’atenció al jovent a la demarcació de Girona; i es finalitza 
explicant quines opcions tenen a l’Expojove 2015.

· Grups d’alumnes d’ESO
· Inscripció prèvia

I si no tinc l’ESO què? 
a càrrec de l’Àrea Joventut del Consell Comarcal del Gironès

· Es fa una introducció a les diverses opcions si no s’obté al titulació d’ESO; els 
mecanismes d’accés a la feina; els serveis d’atenció al jovent a la demarcació 
de Girona; i es finalitza explicant quines opcions tenen a l’Expojove 2015.

· Grups d’alumnes d’ESO
· Inscripció prèvia

ACTIVITATS PERMANENTS SESSIONS DE  BENVINGUDA

Jornada
de Portes
Obertes
16/05/15

Un temps per aprendre, 
un temps per viure.
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