xerrades/tallers

DEL 3 AL
6 D’ABRIL
DE 2019

Nom i cognoms	

EXPOJOVE

DISSENYA
EL TEU FUTUR

Epígraf

Títol

COMARCA

TELÈFON

A/E

2019

PALAU DE FIRES
GIRONA

Hora

Centre

@FiradeGirona
#ExpoJove

organitza
patrocina

Sala

Nombre d’alumnes
Dc 3/4/19

Dj 4/4/19

Dv 5/4/19

COL·LABORA

Organitza

Temàtica

Destinatari

Ds 6/4/19

10.00 h

Formació

Coneix la
Universitat de
Barcelona

—

Universitat de
Barcelona

Xerrada informativa a càrrec de la Universitat de Barcelona.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4t d’ESO,
batxillerat i cicles formatius,
professorat i pares/tutors.

10.30 h

Formació

Les beques
d’estudi

—

L’Estació Espai JoveAjuntament de Girona

Explicació de les principals beques que es poden sol·licitar
quan estudiem i els òrgans que les gestionen.

Sessió destinada a joves
que cursaran estudis
postobligatoris reglats.

10.30 h

Tallers

Taller: sigues el
que et proposes

—

Àrea Joventut del
Consell Comarcal del
Gironès

L’autoconeixement és bàsic. Taller pràctic en què es
treballarà la tria de reptes i propòsits personals assumibles.
A través de dinàmiques arribar a conclusions individuals i
col·lectives.

Sessió oberta a tothom, però
especialment pensada per a
joves de 16-18 anys

10.30 h

Garantia
juvenil
i ocupació

Garantia Juvenil.
Què és, com m’hi
puc inscriure i que
m’ofereix?

—

Referents d’ocupació
juvenil a comarques
gironines

Explicació de la garantia juvenil, els requisits per formane part, com es poden inscriure els joves i on es poden
assessorar als municipis de la demarcació de Girona. Què
és la Xarxa d’Impulsores del Gironès i els avantatges i què
ofereix la Garantia Juvenil.

Joves de 16 a 29 anys amb o
sense estudis finalitzats.

11.00 h

+Recursos

Oportunitats
per marxar a
l’estranger

—

L’Estació Espai JoveAjuntament de Girona

Si et passa pel cap viure una experiència a l’estranger, en
aquesta sessió coneixeràs les principals possibilitats que
hi ha per fer-ho, ja sigui per formar-te, millorar un idioma,
treballar, fer un voluntariat, pràctiques, un intercanvi, un aupair, viatjar... entre d’altres opcions.

Sessió destinada a joves
que es proposin viure una
experiència durant un temps
a l’estranger.

Hora

Epígraf

Títol

Sala

Nombre d’alumnes
Dc 3/4/19

Dj 4/4/19

Dv 5/4/19

Organitza

Temàtica

Destinatari

Ds 6/4/19

11.00 h

Formació

Titulació de
monitor/ monitora i
director/ directora
de lleure infantil i
juvenil: com i per
a què?

—

Generalitat de
Catalunya — Joventut

Xerrada informativa a càrrec d’una escola d’educadors en el
lleure amb el reconeixement oficial de la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Explicació de la
formació del títol de monitor/monitora o director/ directora
de lleure i les diferents sortides professionals.

Sessió oberta a tothom però
especialment pensada per als
i les joves.

11.00 h

+ Recursos

Hàbits
ciberSaludables.
Internet segura

—

Àrea de Joventut
Consell Comarcal del
Gironès

Prendre consciència que navegar per Internet pot generar
riscos que hem de conèixer. La millor manera de prevenirlos és generant uns bons hàbits ciberSaludables.

Sessió oberta a tothom però
especialment pensada per als
i les joves.

11.00 h

Orientació
i assessorament en
emprenedoria

De la idea de
negoci al pla
d’empresa:
programa
emprendre GironaGironès

—

Serveis
d’emprenedoria dels
ajuntaments de:
Celrà, Girona, Salt i
Vilablareix

Com es generen les idees de negoci? I com aquestes es
materialitzen en un negoci.

Sessió oberta a tothom però
especialment pensada pel
jovent

11.00 h

+ Recursos

Taller: Decidir és
més fàcil del que
penses. Two pots
aconseguir-ho

—

Àrea de Joventut
Consell Comarcal del
Gironès

Taller pràctic. A través d’una dinàmica en grup es vol viure el
procés de la presa de decisions. Què ens impulsa a decidir
A o B?

Sessió oberta a tothom, però
especialment pensada per al
jovent.

11.30 12.30 h

Formació

Coneixes l’oferta
de Grau de la UdG ?

—

Universitat de Girona

Xerrada informativa a càrrec de la Universitat de Girona.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4t d’ESO,
batxillerat i cicles formatius,
professorat i pares/tutors.

11.30 h

Formació

Esport i formació
professional

—

Generalitat
de CatalunyaEnsenyament

Explicació de les formes d’accés als cicles d’ensenyaments
esportius. Precs i preguntes sobre modalitats i blocs de
continguts.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4rt d’ESO
i professorat.

11.30 h

Formació

Estudis d’Arts
Plàstiques i
Disseny d’Olot

—

Estudis d’Arts
Plàstiques i Disseny
d’Olot (ESDAP)

Explicació de l’oferta formativa i les condicions d’accés de
l’escola d’Arts Plàstiques i Disseny d’Olot. Cicles de Grau
Mitjà de Revestiments Murals i d’assistència al producte
gràfic imprès. Prova d’accés i requisits.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4rt d’ESO
i professorat.

11.30 h

+ Recursos

Ets el que penges?
La imatge social a
Instagram

—

Àrea Joventut del
Consell Comarcal del
Gironès

Coneix el potencial de les xarxes socials i, alhora, valorar-ne
els seus riscos. El món real i imaginari d’Instagram.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4t d’ESO,
batxillerat i cicles formatius.

11.30 h

Ocupació

Vull buscar feina
però.... de què?

—

Servei Municipal
d’OcupacióAjuntament de Girona

Què he de saber del mercat laboral? De què hi ha feina a
Girona? Què demanen les empreses? Parlem d’allò que hem
de saber quan volem començar a buscar feina.
A càrrec de: Päivi Garriga, tècnica d’ocupació juvenil, i Jordi
Fabrés, prospector d’empreses.

Sessió destinada a joves
interessats en buscar feina
(opcions del mercat laboral a
Girona).

11.30 h

+ Recursos

Taller: Fes jugar
les emocions al teu
favor

—

Àrea Joventut del
Consell Comarcal del
Gironès

Taller pràctic. A través d’una dinàmica en grup es vol viure la
gestió de les emocions.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4t d’ESO,
batxillerat i cicles formatius,
professorat i pares/tutors.

Hora

Epígraf

Títol

Sala

Nombre d’alumnes
Dc 3/4/19

Dj 4/4/19

Dv 5/4/19

Organitza

Temàtica

Destinatari

Ds 6/4/19

12.00 h

Recursos
i mobilitat
international

Camps de treball

—

Generalitat de
Catalunya — Joventut

Xerrada informativa sobre què són i com participar en els
camps de treball catalans, de comunitats autònomes i/o
internacionals.

Sessió oberta a tothom, però
especialment pensada per a
joves fins als 17 anys.

12.00 h

Formació

Les escoles oficials
d’idiomes, un valor
afegit a la teva
formació

—

Generalitat
de CatalunyaEnsenyament

Xerrada informativa a càrrec del professorat de les Escoles
Oficials d’Idiomes.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4t d’ESO,
de batxillerat, de cicles
formatius, i professorat

12.00 12.45 h

+ Recursos

Taller
“Spotyemocions”

—

Professionals de
Joventut del Gironès i
del Consell Comarcal
del Gironès

#spotyemocions és una sessió de debat en la qual els joves
donen la seva opinió sobre música i emocions.

Sessió oberta a alumnes de
4t d’ESO.

12.00 h

Formació

Busco feina. Per on
començo

—

Referents d’ocupació
juvenil a comarques
gironines

Explicació de la garantia juvenil, els requisits per formane part, com es poden inscriure els joves i on es poden
assessorar als municipis de la demarcació de Girona. Què és
la Xarxa d’Impulsores del Gironès i avantatges de la Garantia
Juvenil.

Professorat i professionals
que treballen amb i per a
joves.

12.00 h

+ Recursos

Taller: Fes jugar
les emocions al teu
favor

—

Àrea Joventut del
Consell Comarcal del
Gironès

Taller pràctic. A través d’una dinàmica en grup es vol viure la
gestió de les emocions.

La sessió va adreçada a
alumnes a partir de 4t d’ESO,
batxillerat i cicles formatius,
professorat i pares/tutors.

12.30 h

Formació

Curs d’Auxiliar de
Vol Montse Alsina

—

Escola d’Hostesses de
Vol Montse Alsina de
Girona

Explicació d’aquesta professió. Requisits necessaris per ser
auxiliar de vol, com aconseguir-los .

Nois i noies a partir de 15 anys
que tinguin curiositat pel
món de l’aviació i la professió
d’auxiliar de vol en concret.

