
ARXIU/SALVADOR REDÓ

Regió7
Suplement especial

DILLUNS, 9 D’ABRIL DEL 2018FIRA DE L’ESTUDIANT

Un espai que
ajuda els joves a
planificar el futur
La Fira de l’Estudiant es fa des d’avui fins dijous al Palau Firal de Manresa

Escola Joviat



L’objectiu principal de la Fira de
l’Estudiant és complementar la
tasca d’orientació que es fa des
dels centres educatius en l’àmbit
acadèmic i professional. Hi parti-
cipen més de quaranta centres per
donar a conèixer la seva oferta, as-
sessorar i facilitar recursos perquè
els joves disposin de la informació
més completa i personalitzada per
prendre una bona decisió. Sis dels
centres participants valoren la
seva presència a la fira.

La fira és un bon
mitjà d’orientació

acadèmica per als joves» 
Hi hem participat els últims deu

anys. L’orientació acadèmica i
professional és un pilar cabdal per
a la formació dels alumnes i, per
això, hi som presents. La Fira de
l’Estudiant és un excel·lent mitjà
per aconseguir aquest objectiu fo-
namental, per ajudar-los i expli-
car-los les sortides acadèmiques i

professionals que tenen després
de l’ESO i del batxillerat.

Hi donem a conèixer la nostra
oferta postobligatòria: batxillerats
de ciències i tecnologia i humani-
tats i ciències socials. Formació
professional de grau mitjà i supe-
rior de les famílies professionals
d’hoteleria i turisme, indústries
alimentàries, sanitat, activitats fí-
siques i esportives, administració
i gestió, comerç i màrqueting i in-
formàtica i comunicacions. Al-
guns es poden cursar on-line i en
format dual.  També tenim els en-
senyaments esportius d’esports
d’hivern, hípica, muntanya i esca-
lada, salvament i socorrisme, at-

letisme, bàsquet, futbol i futbol
sala, bàsquet, handbol, judo i de-
fensa personal. A més, la formació
continuada i la formació ocupa-
cional per a persones en situació 
d’atur; l’assessorament i reconei-
xement de les competències pro-
fessionals de l’experiència laboral
i els certificats de professionalitat.
I el diploma de sommelier, amb
reconeixement acadèmic univer-
sitari d’UManresa-FUB i per l’As-
sociació Catalana de Sommeliers.
Ser a la fira ens aporta una perti-
nença a la ciutat, i és una oferta
educativa més del cor de Catalu-
nya, poder seguir formant alum-
nes curs rere curs i donant conti-

nuïtat al nostre projecte des de 
l’any 1960.

Ens agrada molt el format, l’o-
rientació és molt positiva, els es-
tands són atractius i molt repre-
sentatius, i les xerrades molt en-
certades. 

Per a nosaltres, és un
bon lloc per mostrar

l’oferta universitària» 
UManresa–FUB participa a la

Fira de l’Estudiant des que el cer-
tamen va decidir incloure un
apartat específic per al campus

universitari de Manresa. Ja fa
molts anys d’aquesta aposta i n’es-
tem contents. És un bon lloc per
mostrar l’oferta universitària que
els estudiants de les comarques
centrals tenen al seu abast ben a
prop de casa.

UManresa-FUB té una oferta
formativa que s’adreça a públics i
interessos molt diferents i la Fira
de l’Estudiant és un bon lloc per
donar-la a conèixer: els graus uni-
versitaris d’Infermeria, Fisioterà-
pia, Podologia, Logopèdia (semi-
presencial), Mestre d’Educació
Infantil i Administració i Direcció
d’Empreses (ADE); el doble grau
en Podologia i Fisioteràpia, únic a
Catalunya; i els cicles formatius de
grau superior del nostre Campus
Professional, el de Pròtesis dentals
i els dos nous d’aquest any, d’Edu-
cació Infantil–especialitat ciència
i experimentació, i el d’Adminis-
tració i Finances–especialitat Ges-
tió esportiva. També és un bon lloc
per informar dels cursos del nos-
tre Servei d’idiomes, tant els in-
tensius d’estiu com els del proper
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Ser a la fira, una oportunitat
Per als docents de la Catalunya Central la formació dels joves és un dels reptes més ambiciosos i agraïts, 

per això valoren positivament eines com la Fira de l’Estudiant per donar orientació acadèmica i professional

Quants anys fa que participeu a la Fira de l’Estudiant? Per què?

Què doneu a conèixer i què us aporta ser presents a la mostra?

Us agrada el format o canviaríeu alguna cosa de la fira?
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DOBLE TITULACIÓ : BATXILLERAT + BACCAULARÉAT

BATXIBAC

LA PEÇA CLAU DEL TEU FUTUR

Tel.93 876 18 21 
WWW.iesgerbert@xtec.cat

INS GERBERT D'AURILLAC

FORMACIÓ EN
ANGLÈS I
FRANCÉS

Una formació en anglès i
francès que et permet
accedir a:

· Universitats catalanes
 (via PAU o sense)

· Universitats franceses
 amb les mateixes
 condicions que l'alumnat 
 francès

INCRIPCIONS
Del 2 al 4 de maig de 2018
Per accedir-hi cal:

Superar la prova específica:
25 d'abril a les 16h (al mateix institut)

Cal haver cursat Francès a
l'ESO o disposar de l'acreditació del nivell B1

INS Gerbert 
d'Aurillac

Av. Lluís Companys, s/n
Sant Fruitós de Bages

Escola Joviat



curs, d’anglès, francès, alemany,
italià, japonès i rus. És una forma-
ció amb acreditació universitària
que s’adreça tant als nostres alum-
nes com a d’altres persones.

La Fira de l’Estudiant ha anat
creixent gràcies a l’interès tant
dels centres educatius com dels
alumnes i les seves famílies.
Aquest creixement ha anat
paral·lel als canvis d’ubicació per
poder oferir una millor informa-
ció i orientació. Actualment, el Pa-
lau Firal de Manresa és un lloc am-
pli amb espais complementaris
ben dotats per fer-hi xerrades i ta-
llers i una zona d’aparcament per
facilitar les visites. Va ser un encert
traslladar-hi el certamen l’any
passat, el Museu de la Tècnica era
insuficient per acollir l’activitat i el
volum de visitants que té la fira en
aquests moments.

Fem batxibac, bat-
xillerat amb un 30%

de classes en francès»  
Hi participem des de fa quatre

anys, just quan vam començar el
batxibac, un batxillerat específic
que permet obtenir una doble ti-
tulació, el batxillerat general i el
baccalauréat francès.

En aquest moment, i després de
l’obertura durant aquest curs d’un
cicle formatiu de grau superior, a
la fira donem a conèixer sobretot:

el batxibac, un batxillerat en què
es fa un 30% de classes en francès
i que és reconegut pel Govern
francès, de manera que els alum-
nes obtenen una doble titulació,
el nostre batxillerat i el francès, po-
den anar indistintament al siste-
ma universitari francès o a l’espa-
nyol i, a més, obtenen el títol de ni-
vell B2 de francès. Està orientat a
alumnes que vulguin fer un batxi-
llerat més complet, amb uns co-
neixements mínims de la llengua
francesa, que els agradi o motivi

l’aprenentatge d’idiomes. Té els
avantatges de poder fer un batxi-
llerat amb grups més petits i amb
un ambient més orientat a l’estudi.
L’alumnat es vincula a una de les
grans cultures del món, la francò-
fona, i té la possibilitat d’estudiar
en qualsevol universitat francòfo-
na del món. També donem a co-
nèixer el cicle formatiu de grau su-
perior (CFGS) en màrqueting i pu-
blicitat, amb especialitat enològi-
ca. Es tracta d’un CFGS que per-
met treballar en qualsevol espe-

cialitat del màrqueting i la publi-
citat, que té un 15% de continguts
relacionats amb el món de l’eno-
logia i el vi i que permet avançar
alguns crèdits de diverses titula-
cions universitàries relacionades
amb el tema. És molt recent i és un
dels dos que hi ha a Catalunya.
Està orientat a estudiants que han
acabat un CFGM o el batxillerat (a
partir de 18 anys) i es volen formar
en el món del màrqueting. És un
cicle dual i, per tant, els alumnes
poden treballar en empreses del

sector a partir del segon curs o bé
amb beca o bé en plantilla de l’em-
presa.

En general, ens agrada el format
de la fira, especialment amb els
canvis que s’han aplicat aquest
any. Creiem que està ben organit-
zada i que els seus responsables
s’adapten als canvis i a les noves
necessitats dels alumnes i dels
centres.

Fem difusió dels
nostres estudis i la

metodologia de treball» 
Fa una bona pila d’anys, potser

en fa deu que participem a la Fira
de l’Estudiant. Hi som perquè po-
dem fer difusió dels nostres estu-
dis i la nostra metodologia de tre-
ball a tots els alumnes de la Cata-
lunya Central.

Ser a la mostra ens aporta  visi-
bilitat, que la gent ens conegui,
que sàpiga què fem i de quina ma-
nera treballem. És un espai on do-
nem a conèixer la nostra oferta
formativa. Per una banda, els ci-
cles de grau mitjà: Atenció a les
persones en situació de depen-
dència, i Gestió Administrativa. I
per altra banda, els cicles de grau
superior: Administració i finan-
ces, Educació Infantil, Màrque-
ting i Publicitat. 
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Vista general d’una part dels expositors presents al Palau Firal de Manresa, l’any passat

 PASSA A LA PÀGINA 10 
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