Del 22 al 25 de gener de 2008

Al Palau de Fires de Girona

Inauguració oficial:
Dimarts 22 de gener a les 11 del matí

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS:
• Punt d’informació de la Fira
• Visites guiades a les sales de projeccions
• Coneix el Gironès ( Concurs diari )
• Espectacle LA QUETA SONA (dimarts,22 de gener)

* organitzat per la Secretaria General de Polítiques lingüística.

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SECRETARIA DE JOVENTUT
Dimarts,22 de gener
A les 10 del matí – Sala d’Actes
Trobada de la xarxa de tècnics de Joventut de les comarques gironines.
Presentació del portal JOVECAT
Presentació del nou disseny del Bloc Puntual de Joventut
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
• Activitats permanents de les següents famílies professionals: físiques i esportives,agràries, Administració,Comerç i
màrqueting, edificació i Obra Civil, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Fusta i Moble, Hoteleria i Turisme,
Imatge Personal, Informàtica, Manteniment i serveis de producció, Manteniment de vehicles, Química, Sanitat, Serveis
Socioculturals a la Comunitat,Tèxtil confecció i Pell, Arts plàstiques
• Animació turística:
Cada dia a les 10.30 i a les 12.30h.
DEPARTAMENT DE SALUT
Tallers d’alimentació equilibrada
Tallers de prevenció d’addiccions: tabac, alcohol i altres drogues.
Tallers d’autoestima. Autoconcepte. Autoconeixement.
Tallers de Bullying. Violència entre iguals. Convivència, Conflictes.
Tallers de tatuatges i pírcings
Tallers d’Higiene
Tallers de Percepció, Comunicació i Comprensió.
* Els assistents als tallers entraran en el sorteig d’un ordinador portàtil. A més, a tots els visitants de l’estand podran participar en un joc d’encistellar
amb premis molt atractius.

DEPARTAMENT DE TREBALL:
• Fotografia’t amb la teva ocupació.
ESCOLA TÈCNICA GIRONA
Dimecres, 23 de gener
A les 11 del matí, Sala d’Actes.
“Xerrada sobre formació professional pràctica per a una inserció laboral, ràpida i útil”.
Divendres, 25 de gener
A les 11 del matí, Sala d’Actes.
“Xerrada sobre formació professional pràctica per a una inserció laboral, ràpida i útil”.
UNIVERSITAT DE GIRONA:
• Tallers de Química.
• Tallers d’Impremta.
•Tallers de visió per computador i robòtica.
• Concurs “Vola cap a la Udg”

