
   

 

PROGRAMA 2016 
 
 
DIMECRES DIA 6 D’ABRIL 

 
9:00 h: ACTE D’INAUGURACIÓ FIRA GUIA’T  
Nau Dents de Serra 
 
9,00H-13:30 h: Acollida i presentació dels grups visitants 
 
09:30h-14:30h.: OBERTURA MOSTRA EXPOSITORS, ESPAI D’AUTOCONSULTA i 
DEMOSTRACIONS PRÀCTIQUES DELS CENTRES EXPOSITORS  
 
10.30-12:00 h.: “L’EMPRENEDORIA, UNA APOSTA DE FUTUR” Xerrada on explicarem els 
principals valors, actituds de la persona emprenedora; com sorgeixen les idees i com les 
avaluem. A càrrec de Granollers Mercat.  
(Sala Aplegador) 
 
12:30-13:30 h.: TAULA RODONA “PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES DE JOVES”  Presentació 
d’experiències de trajectòries personals de joves que, a partir d’una formació 
professionalitzadora, han forjat el seu itinerari personal i laboral 
 (Sala Aplegador) 
 
 
DIJOUS DIA 7 D’ABRIL 

 
8:30-13:30 h: Acollida i presentació dels grups visitants  
 
09:00-14:30h.: OBERTURA MOSTRA EXPOSITORS, ESPAI D’AUTOCONSULTA i 
DEMOSTRACIONS PRÀCTIQUES DELS CENTRES EXPOSITORS  
 
09:30 – 11,00 h IDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES. Xerrada que informa sobre 
la importància de les competències transversals (comunicació, disposició a l'aprenentatge, 
adaptabilitat, etc. ) com a recurs per conèixer els punts forts, potencialitats i àrees de millora 
que necessiten les persones per adaptar-se als diferents contextos. 
 (Sala Aplegador) 
 
11:30 – 13,00 h IDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES. Xerrada que informa sobre 
la importància de les competències transversals (comunicació, disposició a l'aprenentatge, 



   

adaptabilitat, etc. ) com a recurs per conèixer els punts forts, potencialitats i àrees de millora 
que necessiten les persones per adaptar-se als diferents contextos.  
(Sala Aplegador) 
 
 
16:30-19:00h.: OBERTURA MOSTRA EXPOSITORS, ESPAI D’AUTOCONSULTA i 
DEMOSTRACIONS PRÀCTIQUES DELS CENTRES EXPOSITORS.  
 
17:30-19,00: “L’ORIENTACIÓ PER COMPETÈNCIES: QUÈ BUSQUEN LES EMPRESES?”. Xerrada 
per conèixer de primera ma que i com fan selecció les empreses. A càrrec de IMAN i 
Insercoop.  
Adreçada a professionals educació i orientadors 
 (Sala d’Actes de la Biblioteca Roca Umbert) 
 
19:00-20,30: “COM ENS PREPAREM PER LES PROFESSIONS DEL FUTUR” Xerrada que facilita 
informació sobre les professions i ocupacions que hi haurà en el futur, sobre les 
competències i habilitats que es necessitaran i sobre com, en l'escenari macroeconòmic i 
mundial, continuar avançant per assolir les fites personals i professionals.  
Adreçada a les famílies i als orientadors 
(Sala d’Actes de la Biblioteca Roca Umbert) 
 
 
DIVENDRES DIA 8 D’ABRIL 

 
8:30-12:00 h: Acollida i presentació dels grups visitants 
 
09:00-13:00h.: OBERTURA MOSTRA EXPOSITORS, ESPAI D’AUTOCONSULTA i 
DEMOSTRACIONS PRÀCTIQUES DELS CENTRES EXPOSITORS  
 
09:30-10.30 h.: “COM I ON ESTUDIAR FORA: EL MÓN A LES TEVES MANS” Xerrada sobre la 
mobilitat internacional a la FP. A càrrec de NEXES Interculturals 
(Sala Aplegador) 
 
11:00-12.00 h.: TAULA RODONA “PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES DE JOVES”  Presentació 
d’experiències de trajectòries personals de joves que, a partir d’una formació 
professionalitzadora, han forjat el seu itinerari personal i laboral 
 (Sala Aplegador) 
 
 
 
 
 

                          


