Dossier informatiu
de la visita 
virtual
e-FiraEstudiant
2020
Adreçat tan al professorat tutor i acompanyant dels grups d’alumnes inscrits a la
Fira, com els coordinador(e)s pedagògics i d’ESO, batxillerat i cicles formatius
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e-FiraEstudiant 2020

Organització virtual dels espais
El disseny de la e-Fira s’ha estructurat a partir de set espais temàtics:
★ (1) Els Itineraris Formatius
Recull de vídeos dels diferents itineraris formatius dels estudis postobligatoris que inclouen les
diferents famílies i nivells de la formació professional, les modalitats de batxillerat, els
programes de formació i inserció, completat per espais d’Ocupació juvenil i d’Emprenedoria.
★ (2) Servei d’Orientació i assessorament en línia (amb inici el dia 15 d’abril i fins que
finalitzi el procés de pre-inscripció)
Espai d’orientació individual que serà gestionat per l’equip de professionals de l’EAP durant
els dies inicialment previstos de Fira i els dies venidors serà gestionat per l'assessoria
d’educació de l’Oficina Jove del Bages.
★ (3) C
 ampus Universitari de la Catalunya Central i Universitats catalanes
En aquest espai es podrà trobar informació de l’oferta de les universitats ( 6) de la Catalunya
Central. També de tota l’oferta universitària a Catalunya.
★ (4) I lla central d’Informació (beques, Fp Dual, mobilitat internacional, formació adults …)
Aquest quart àmbit l’ocupa l’espai central i facilita la informació general de la formació
professional, especialment de la modalitat Dual, els estudis d’idiomes, l’educació d’adults, la
de l’Institut Obert de Catalunya, la de beques i la relativa a la mobilitat internacional.
★ (5) web Orienta
Des d’aquest espai s’accedirà a tota la informació de la web Orienta del servei educatiu del
Bages.
★ (6) L
 libret telemàtic “Oferta dels Itineraris Formatius 2020-2021”
Aquest llibret es podrà consultar de forma telemàtica i, més endavant, es farà arribar en format
paper a tot l’alumnat que tenia previst visitar la Fira de l’Estudiant, tant aviat com sigui
possible.
★ (7) J
 ornades Portes Obertes → e-PortesObertes
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Funcionament de la visita virtual
Es proposa que els grups que tenien prevista la visita a la Fira de l’Estudiant mantinguin
la mateixa data i la mateixa hora per tal d’aprofundir en els continguts de la e-Fira.
Passem a detallar-vos una proposta de visita a la e-FiraEstudiant per tal que ajudi a una
millor orientació de l’alumnat.
Tot i això cal dir que cadascú pot dur a terme la visita en l’ordre que cregui més
indicada en funció de les seves necessitats i motivacions.
El primer espai que caldria visitar és el d’Itineraris formatius. Aquest estarà configurat
en 16 apartats:
❏ 14 Itineraris formatius de Formació professional, on es podran visualitzar vídeos
que mostren allò que s’ofereix en cadascun d’aquests itineraris i els cicles
formatius que s’imparteixen, tant de grau mitjà com de grau superior.
❏ Un Itinerari de les modalitats específiques de Batxillerat que s'ofereixen a les
comarques centrals: batxibac, nocturn.
❏ Un Itinerari amb tota la informació de les modalitats de Batxillerat dels centres de
les comarques centrals: Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències socials.
❏ Un apartat d’Ocupabilitat i Emprenedoria, on es podran trobar recursos
relacionats amb aquests àmbits
El segon apartat que es pot visitar és el de l’Illa central, on es podrà trobar informació
referent a:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Beques de la post-obligatòria tant secundaria com universitaria.
Informació sobre la Formació Professional DUAL.
Programes de Mobilitat internacional ( estudis, pràctiques, voluntariat,...).
Estudis d’idiomes (escola oficial d’idiomes).
Educació d’adults.
Institut Obert de Catalunya.

Tercer apartat en funció de cada persona que dugui a terme la visita es pot centrar o bé
en l’espai de Campus Universitari o bé en el d’Orientació en línia. I, un cop visitat un
espai es pot realitzar visita a l’altre. L’ordre de la visita doncs, no és el més rellevant.
En l’espai de Campus Universitari s’hi trobarà informació específica de les universitats
amb presència a la Catalunya central i, els enllaços a la resta d’universitats catalanes.
També, en aquest mateix espai es podrà consultar temes relacionats amb les PAU com:
informació general, notes de tall, ponderacions.
A l’espai d’Orientació en línia hi haurà a disposició d’aquelles persones que ho desitgin,
professionals de l'orientació que donaran resposta a les preguntes que es formulin
mitjançant l’adreça de correu electrònic que es podrà trobar en aquest apartat.
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L’espai d’orientació estarà a disposició els dies previstos inicialment de la Fira de
l’Estudiant i fins que finalitzi el període de pre-inscripció.
L’apartat de la web Orienta us donarà accés a la web d’orientació dels serveis educatius
de la Catalunya Central. Hi trobareu tota la informació i enllaços a diferents tipologies
d’estudis i així com a continguts referents a eines d’orientació acadèmica i formativa.
En el Llibret dels Itineraris Formatius 2020-2021 hi trobareu un recull actualitzat de
tota l’oferta educativa de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. En
aquest espai podreu consultar o descarregar aquest document en pdf.
Us informem que un cop finalitzi l’estat d’alarma i, tant aviat com sigui possible, es farà
arribar als centres de secundaria els exemplars necessaris per tal de distribuir-los entre
l’alumnat que tenia previst visitar presencialment la Fira de l’Estudiant.
Per últim, s’ha reservat un espai on poder consultar les e-Portes obertes tant dels
centres de secundaria com de les universitats de la Catalunya Central.

Activitats complementàries
●

Dijous 16 d’abril a les 12 de migdia, s’ha previst una xerrada (online) que porta
per títol: Enfoca’t. Està adreçada a l’alumnat de batxillerat artístic i d’arts de les
comarques centrals. La xerrada anirà a càrrec de Xavier Miralles, director i
guionista de teatre i cinema. Aquesta es farà via plataforma zoom.
Aquells centres que vulgueu obrir aquesta xerrada al vostre alumnat caldria que
ens féssiu arribar un correu a: firaestudiant@gmail.com, indicant l’adreça
electrònica on l’organització farà arribar l’accés a la xerrada.

●

Divendres 17 d’abril a les 12 de migdia, xerrada de José Alonso, formador i
consultor social, sobre Identifica i entrena les teves competències. Aquesta
acció estava adreçada inicialment als centres que visitaven la Fira amb els grups
de batxillerat o de cicles formatius.
Ara però, amb el format de la e-FiraEstudiant proposem obrir-la a tots aquells
grups que creieu que els hi pot interessar. La plataforma utilitzada serà z oom.
Aquells centres que vulgueu oferir aquesta xerrada al vostre alumnat caldrà que
ens feu arribar un correu a: firaestudiant@gmail.com , indicant l’adreça electrònica
on l’organització farà arribar l’accés a la xerrada.

●

Dijous 8 d’octubre de 2020: Jornada d’Orientació educativa. Al Palau Firal de
Manresa, de 9 a 14 hores. Adreçada a professorat i tècnics d’informació i orientació
educativa i professional. Activitat inclosa en el Pla de Formació de Zona. Requereix
inscripció prèvia, la qual serà informada amb antel·lació.
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