
Organitzat per

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Centre de formació d’adults Alarona / Centre de formació d’adults Can Marfà 
/ Centre de formació d’adults Can Noè / Centre de formació d’adults Els 
Tarongers / Centre de Recursos Pedagògics de Mataró del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya / Consell Comarcal del 
Maresme / Escola Freta / Escola Municipal de Música de Mataró / Escola Pia 
Santa Anna / Institut Alexandre Satorras / Institut Bisbe Sivilla / Institut Laia 
l’Arquera / Institut Lluís Domènech i Montaner / Institut Miquel Biada / 
Institut Puig i Cadafalch / Institut Thos i Codina / Salesians Sant Jordi

X Setmana de la informació 
i l’orientació professional
de l’11 al 16 d’abril

Divendres, 15 d’abril

Els cicles formatius
de grau mitjà (II)

Espai Gatassa: espais diversos. 
De 9 a 13 h 

Presentació dels cicles formatius de 
grau mitjà que s’imparteixen a 
Mataró: quins són els cicles de grau 
mitjà que es poden cursar i de quines 
famílies professionals? Quins són els 
requisits d’accés? Quines matèries es 
cursen? Quines aptituds requereixen? 
Quines sortides professionals 
s’associen a cada cicle? quines 
passarel·les hi ha cap a altres 
ensenyaments?

Adreçat a alumnat d’ESO, de cicles 
formatius de grau mitjà i altres 
persones que vulguin cursar-los. 

A càrrec del professorat de cicles 
formatius de grau mitjà.

De 9 a 10 h

Taller 1. Gestió administrativa.
A càrrec de l’Escola Pia. 

Sala d’actes. Cures auxiliars 
d'infermeria. A càrrec de l’Escola Freta.

Gimnàs. Tècnic d'esports: futbol, 
futbol sala, bàsquet i salvament.
A càrrec de l’Alexandre Satorras.

De 10 a 11 h

Taller 1. Activitats comercials.
A càrrec de l’Institut Thos i Codina. 

Taller 2. Atenció a persones en situació 
de dependència. A càrrec de l’Institut 
Puig i Cadafalch.

Sala d’actes. Cuina i gastronomia i 
restauració. A càrrec de l’Institut Bisbe 
Sivilla (Calella).

Gimnàs. Emergències sanitàries.
A càrrec de l’Alexandre Satorras.

D’11 a 12 h

Taller 2. Farmàcia i parafarmàcia.
A càrrec de l’Alexandre Satorras.

De 12 a 13 h

Sala d'Actes. Conducció d’activitats 
físiques i esportives en el medi 
natural. A càrrec de l’Escola Pia. 

Dijous, 14 d’abril

Ensenyaments que es cursen 
a les escoles d’adults

Espai Gatassa, espais diversos. 
De 9 a 12 h

A les escoles d’adults es cursen 
ensenyaments per obtenir titulacions 
(GES) i d’altres que permeten accedir a 
d’altres estudis:

Preparació per a l’accés a la universitat 
per a persones majors de 25 o 45 anys.

Preparació per a la prova d’accés a 
cicles de grau superior.

Curs d’accés al grau mitjà i preparació 
per a la prova d’accés al grau mitjà.

A càrrec del professorat de cadascun 
dels cursos. 

De 9 a 10 h 

Taller 1: Curs d'accés al GM i curs de 
preparació per a la prova d'accés a 
GM. A càrrec de l’Escola d’Adults Can 
Noè

De 10 a 11 h 

Taller 1: El graduat en educació 
secundària. A càrrec de l’Escola 
d’Adults Can Noè.

Sala 1: Curs de preparació per a la 
prova d'accés a GS. A càrrec de l’Escola 
d’Adults Can Marfà.

D’11 a 12 h

Sala 1: Curs de preparació per a l’accés 
a la universitat per a persones majors 
de 25 i 45 anys.
A càrrec de l’Escola d’Adults Can 
Marfà.

Després del GES, què?

Espai Gatassa, Punt de Trobada.
De 10 a 11 h 

Coneix quines són les opcions 
educatives que tenen les persones que 
han acabat el GES. Les sortides 
formatives després del GES: els cicles 
formatius i altres opcions.

Adreçat a alumnat de GES de les 
escoles d’adults de la ciutat. 
A càrrec de personal tècnic de 
l’Ajuntament de Mataró.

----------------------------------------------------

Garantia Juvenil: Nous 
recursos per a joves que cal 
conèixer si ets orientador o 
tutor d’un centre educatiu

Espai Gatassa, taller 2.
De 9.30 a 11 h 

Amb l’entrada en vigor de la Garantia 
Juvenil s’han dissenyat nous recursos i 
programes per a joves d’entre 16 i 29 
anys. Alguns d’ells ja els coneixem, 
com els PFI o el Programa Joves per 
l’ocupació, però n’hi ha molts altres 
que són nous i que suposen un recurs 
per a aquell alumnat que no vol 
continuar la via formativa o bé aquell 
que ja l’ha acabat i encara cerca el seu 
itinerari. En aquesta sessió t’expliquem 
què és la Garantia Juvenil, com es fa el 
seu registre i quins programes i 
recursos posa al teu abast dins de la 
nostra comarca. 
Adreçat a equips orientadors de 
centre, psicopedagogs, coordinadors 
pedagògics i equip directiu.

A càrrec de la impulsora del Programa 
de Garantia Juvenil de l’Ajuntament 
de Mataró i la impulsora del Consell 
Comarcal del Maresme.

----------------------------------------------------

Workshop
Innovació vs Creativitat

TecnoCampus, espai Xnergic.
De 9.30 a 11.30 h 

Taller per conèixer què hi ha al darrere 
del concepte innovació. Per mitjà de 
casos reals i exemples pràctics per 
exercitar la creativitat i la pràctica 
coneixeràs un dels mètodes més 
utilitzats per generar idees de negoci 
innovadores.

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius. 

A càrrec del professorat de 
TecnoCampus.

----------------------------------------------------

Un lloc de feina
pot canviar el món?

Espai Gatassa, taller 3.
D’11 a 12 h 

Taller per explicar com l’economia 
social i el treball col·laboratiu 
permeten crear empreses i llocs de 
feina que contribueixen a la millora 
personal dels seus emprenedors i de 
les seves realitats més properes. I tu? 
Què pots fer per millorar la teva vida i 
la del teu entorn?

A càrrec de Maria Medina i Montse 
Lamata, agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de Cafè de 
Mar. 

----------------------------------------------------

Xerrada: El reconeixement 
acadèmic de les 
competències professionals

Espai Gatassa, Sala d'Actes.
De 18 a 19.30 h 

Sessió dirigida a les persones que 
tenen una àmplia experiència 
professional, però no tenen cap 
titulació, o bé disposen de titulacions 
no reglades que no saben quin valor 
tenen al mercat de treball. També per 
a les empreses que tenen contractat 
personal que necessita adquirir una 
formació concreta segons normatives 
vigents en cada sector.

A càrrec de Dolors Castro, dels Serveis 
Territorials del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

----------------------------------------------------

Xerrada: Què poden estudiar 
els nostres fills i filles. Com 
acompanyar-los en la presa 
de decisions

Espai Gatassa, taller 1.
De 19 a 20.30 h

Fer un bon procés de presa de 

Trobada pedagògica: 
Metodologia Coaching
per a l’alumnat

Espai Gatassa, taller 2.
De 15 a 20 h

La metodologia Coaching adreçada a 
l’alumnat és un dels reptes dels centres 
docents. Els avantatges per als 
alumnes són múltiples: augmenta la 
responsabilitat i l’autocontrol, millora 
l’autoconeixement, millora 
l’autoestima i augmenta la motivació 
pels estudis, perquè es fixen reptes i es 
troba sentit a l'escola. Podem introduir 
el coaching a l’aula o introduir-lo en 
les hores de tutoria. Podem 
treballar-lo individualment o en tot un 
grup classe.

El repte és, sempre, canviar la relació 
formador/format (simètrica, 
d'acompanyament), l'enfocament 
general del procés educatiu (extreure 
de dins, fer conscients les limitacions... 
en lloc de transmetre) i la metodologia 
(basada en la pregunta i el retorn). Ens 
basarem en els objectius i plans d'acció 
de l’alumne i partirem, sempre, de les 
seves possibilitats.
Activitat dins del Pla de Formació de 
Zona de Mataró (Centre de Recursos 
Pedagògics).

Adreçat a professorat, tutors i 
orientadors i persones relacionades 
amb el món educatiu. 

A càrrec d’Albert Lacruz, pedagog, 
assessor i formador d’equips directius i 
professorat i coordinador d’Útil 
(empresa dedicada a projectes i 
assessorament educatiu i empresarial).

----------------------------------------------------

Garantia Juvenil:
Novetats al territori

Espai Gatassa, Punt de Trobada. 
De 18 a 19 h 

Activitat per conèixer el desplegament 
del Programa de Garantia Juvenil a la 
ciutat de Mataró mitjançant l’Oficina 
Jove del Maresme i els Punts 
d’Informació Descentralitzats ubicats 
als 4 Espais Joves de la ciutat. 
Explicació dels requisits d’accés, del 
procés d’inscripció i de la xarxa de 
recursos existents per a persones joves 
que vulguin ampliar la seva formació, 
busquin feina o vulguin emprendre el 
seu propi negoci. 

Adreçat a alumnat de 4t ESO, 
batxillerat o cicles formatius i obert a 
la participació de famílies i 
professionals.

A càrrec de la impulsora del Programa 
de Garantia Juvenil de l’Ajuntament 
de Mataró i la impulsora del Consell 
Comarcal del Maresme.

decisions és clau per fer una bona tria. 
Les famílies tenen un paper important 
perquè acompanyen els seus fills i filles 
en la tria. És important fomentar 
l’autonomia, i potenciar que els fills 
aprenguin a prendre decisions sobre el 
seu futur professional i acadèmic. Hem 
de deixar que s’equivoquin? Com 
exercir el roll d’acompanyants i no 
tenir la temptació de decidir per ells?

Adreçat a famílies, prèvia inscripció. A 
càrrec de l’Ajuntament de Mataró.

INFORMACIÓ 

I INSCRIPCIÓ A LES 

ACTIVITATS DE LA SIOP:

Del 29 de març
al 7 d’abril de 2016
       www.mataro.cat
---------------------------------------------------

Telèfon d’atenció
ciutadana:

010

Preu de la trucada: en funció de les 
tarifes de cada operador.

Horari de 8 a 19 h de dilluns a 
divendres excepte festius.

Direcció d’Ensenyament.

93 758 23 31
Direcció de Promoció 
Econòmica. SOM Servei 
d’Ocupació de Mataró.

93 757 82 41
93 758 21 31

Telèfon des de fora
de Mataró:

807 117 010

Telèfons d’informació
general (de 8 a 15 h):

Relació de centres que 
acullen les diferents 
activitats SIOP 2016.

ESPAI GATASSA
C. Josep Monserrat  
Cuadrada, 1
08303 Mataró

93 702 28 32

TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME 
Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
(Porta Laietana).08302 
Mataró

93 169 65 00

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Aula 102. A les 11 h i 16 h. Grau en 
Logística i Negocis Marítims.

Aula 105. A les 12h. Màster en 
Emprenedoria i Innovació.

----------------------------------------------------

Escola Superior Politècnica
Aula 102. A les 10 h, 12 h i 17 h 
Mitjans audiovisuals.

Aula 103. A les 10 h i 16 h Enginyeria 
Informàtica.

Aula 103. A les 12 h i Aula 104.
A les 16 h. Enginyeria Electrònica 
Industrial + Enginyeria Mecànica.

Sala de graus. A les 10 h, 12 h i 16 h 
Grau en Disseny i Producció de 
Videojocs.

Sala de graus. A les 11 h i 17 h Doble 
titulació: Grau en Enginyeria 
Informàtica / Disseny i Producció de 
Videojocs.

----------------------------------------------------

Escola Superior de Ciències 
de la Salut
Aula 105. A les 11 h, 13 h i 16 h 
Infermeria.

Aula 212. A les 10 h, 12 h i 17 h 
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
(CAFE)

Aula 202. A les 10 h, 13 h i 17 h 
Fisioteràpia.

Aula 202. A les 11 h i 16 h. Doble 
titulació Fisioteràpia / Ciències de 
l’Activitat Física i l'Esport (CAFE).

Aula 104. A les 10 h. Màster en 
Cronicitat i Dependència.

----------------------------------------------------

Altres sessions informatives 
d’interès:
Aula 001. De 10 a 13 h i de 16 a 17 h. 
Cada hora en punt. Gestió acadèmica.

Tens dubtes sobre la teva via d’accés a 
la universitat? Vols aconseguir el 
trasllat d’expedient des d’una altra 
universitat? Vols saber quin 
reconeixement de crèdits tindràs si 
véns d’un cicle formatiu? Vols 
informar-te de les beques a les quals 
pots tenir accés?

Dissabte, 16 d’abril

Jornada de portes
obertes al TecnoCampus 

El TecnoCampus s’obre per mostrar als 
futurs estudiants com és el seu campus 
universitari i orientar-los a escollir la 
carrera que volen estudiar.
Adreçat a futurs estudiants i a les seves 
famílies. 

Visites guiades: cada mitja hora es 
realitzaran visites guiades per les 
instal·lacions del parc. 

Punt de sortida: A l’escultura
“Inici de vol” de l'artista Perecoll, 
entremig de les dues torres. 

Sortides matí: primera a les 10 h, 
última 13.30 h

Sortides tarda: primera a les 17 h, 
última a les 18.30 h

Sessions informatives dels estudis:

Escola Superior de Ciències 
Socials i de l’Empresa

Aula 101. A les 10 h, 12 h i 16 h 
Administració d’Empreses i Gestió de 
la Innovació Business and Innovation 
Management (BaIM).

Aula 210. A les 10 h, 12 h i 17 h 
Màrqueting i Comunitats Digitals.

Aula 200. A les 10 h, 13 h i 16 h Doble 
titulació: Grau en Turisme i Gestió del 
Lleure /Administració d’Empreses i 
Gestió de la Innovació.

Aula 212. A les 11 h, 13 h i 16 h Doble 
titulació: Administració d’Empreses i 
Gestió de la Innovació / Màrqueting 
Digital.

ÉS L’HORA DE 
DECIDIR SOBRE
EL TEU FUTUR 

PROFESSIONAL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

fcalderon
Cuadro de texto
Punt de Trobada

fcalderon
Cuadro de texto
Taller 3



Dilluns 11 d’abril

Conferència inaugural:
Els valors i les actituds de 
l’esport

Espai Gatassa, Sala d’Actes.
De 9.15 a 10.15 h

A càrrec de Jordi Sans, un dels millors 
jugadors catalans de waterpolo de la 
història que ha disputat cinc Jocs 
Olímpics, cinc Mundials i sis 
Campionats Europeus, guanyant 
diferents medalles d’or i plata. 
Actualment és director esportiu i de 
relacions institucionals de la UFEC 
(Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya). Ens exposarà com els 
valors i les actituds en l’esport, com el 
compromís, l’optimisme, l’adaptació, 
l’aprenentatge permanent o els hàbits 
i el treball diari, que ell ha treballat 
durant la seva carrera professional, 
també són útils i necessaris per assolir 
qualsevol dels reptes que ens planteja 
la vida.

Adreçat a tots els públics.

----------------------------------------------------

Els Programes de formació
i inserció (PFI)

Espai Gatassa, en diferents 
espais. De 10.30 a 12.30 h 

Què són aquests programes? A qui 
s’adrecen? Quin és el seu objectiu? 
Una oportunitat d’aprendre les 
competències bàsiques d’una professió 
i una passarel·la cap als cicles 
formatius de grau mitjà. Presentació 
de tota l’oferta existent a Mataró.

Adreçat a alumnat de 3r i 4t d’ESO. A 
càrrec del professorat de cadascuna de 
les especialitats dels PFI.

De 10.30 a 11.30 h

Taller 1. Auxiliar d'oficina i gestió.
A càrrec de l’Escola Pia.

Taller 2. Auxiliar en muntatge 
d'instal·lacions elèctriques.
A càrrec de l’Institut Miquel Biada.

Sala actes. Auxiliar de mecànica de 
l'automòbil. A càrrec de Salesians Sant 
Jordi.

Punt de Trobada. PFI/PTT Auxiliar en 
vendes i atenció al públic. A càrrec de 
l’Escola d’Adults Can Noè.

D’11.30 a 12.30 h 

Taller 1. Auxiliar en imatge personal, 
perruqueria i estètica.
A càrrec de l’Institut Miquel Biada.

Taller 2. Auxiliar en muntatge i 
manteniment d'equips informàtics. A 
càrrec de l’Institut Miquel Biada.

Punt de Trobada. Auxiliar d'hoteleria, 
cuina i serveis de bar.
A càrrec de l’Escola d’Adults Can Noè.

Dimecres, 13 d’abril

Els cicles formatius
de grau mitjà (I)

Espai Gatassa. En diferents 
espais. De 9 a 13 h

Presentació dels cicles formatius de 
grau mitjà que s’imparteixen a 
Mataró: quins són els cicles de grau 
mitjà que es poden cursar i de quines 
famílies professionals? Quins són els 
requisits d’accés? Quines matèries es 
cursen? Quines aptituds requereixen? 
Quines sortides professionals 
s’associen a cada cicle? Quines 
passarel·les hi ha cap a altres 
ensenyaments?

Adreçat a alumnat d’ESO, de cicles 
formatius de grau mitjà i altres 
persones que vulguin cursar-los.
A càrrec del professorat de cicles 
formatius de grau mitjà.

De 9 a 10 h

Taller 3. Manteniment de vaixells 
d’esbarjo i serveis portuaris. A càrrec 
de l’Institut Miquel Biada.

Sala 1. Obres d’interior, decoració
i rehabilitació. A càrrec de l’Institut 
Miquel Biada. 

De 10 a 11 h

Taller 1. Sistemes microinformàtics
i xarxes. A càrrec de l’Institut Thos
i Codina.

Taller 2. Perruqueria i cosmètica 
capil·lar. A càrrec d’Institut Puig i 
Cadafalch.

Taller 3. Operacions de laboratori.
A càrrec de l’Institut Miquel Biada.

Sala d’actes. Electromecànica de 
vehicles automòbils. A càrrec de 
l’Institut Miquel Biada.

D’11 a 12 h

Taller 1. Confecció i moda i Fabricació i 
ennobliment. A càrrec de l’Institut 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

Taller 3. Manteniment electromecànic. 
A càrrec de l’Institut Miquel Biada.

De 12 a 13 h

Taller 3. Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques. A càrrec de l’Institut 
Miquel Biada.

Dimarts, 12 d’abril

Els cicles formatius
de grau superior

Espai Gatassa, en diferents 
espais. De 9 a 13 h 

Presentació dels cicles formatius de 
grau superior que s’imparteixen a 
Mataró: quins es poden cursar i de 
quina família professional? Quines 
matèries s’hi imparteixen? Quines 
aptituds requereixen? Quines sortides 
professionals s’associen a cada cicle? 
Quines passarel·les hi ha cap als graus 
universitaris?

Adreçat a alumnat de cicles formatius 
de grau mitjà, batxillerat i altres. A 
càrrec del professorat del cicles 
formatius de grau superior.

De 9 a 10 h 

Taller 1. Administració i finances.
A càrrec de l’Institut Thos i Codina.

Taller 2. Laboratori de diagnòstic clínic 
i biomèdic. A càrrec de l’Institut 
Alexandre Satorras.

Taller 3. Automatització i robòtica 
industrial. A càrrec de l’Institut Miquel 
Biada.

Sala 1. Programació de la producció en 
fabricació mecànica. A càrrec de 
l’Institut Miquel Biada.

De 10 a 11 h 

Taller 1. Gestió de vendes i espais 
comercials. A càrrec de l’Institut Thos i 
Codina. 

Taller 2. Desenvolupament 
d'aplicacions multiplataforma.
A càrrec de l’Escola Pia.

TROBA EL TEU CAMÍ. CREA’T OPORTUNITAT.

LA SIOP FA 10 ANYS!!!

La Setmana de la Informació i l’Orientació Professional va néixer 
amb el propòsit de posar a l’abast de la ciutadania de Mataró, 
especialment de l’alumnat jove, tota l’oferta educativa i formativa 
que la ciutat ofereix. Aquest esperit s’ha mantingut al llarg de tots 
aquests anys i ha estat l’eix vertebrador de totes les activitats 
programades. 

Enguany, amb la satisfacció d’haver arribar a aquesta desena edició, 
hem volgut tornar als orígens i refermar la importància de la 
informació en la presa de decisions, de conèixer les diferents opcions 
acadèmiques possibles i de saber quina és la que més s’adapta a les 
vostres necessitats, al vostre perfil i als vostres objectius.

Aquest any, ampliant l’oferta d’altres edicions, s’incorpora al 
programa l’oferta formativa d’alguns centres de la comarca del 
Maresme que ofereixen cicles formatius d’àmbits que no es poden 
cursar a Mataró, així com altres novetats interessants. 

Cal que trobem el nostre camí, cal que creem les oportunitats que 
aquest camí ens ofereix i cal que el fem realitat. Així doncs, en 
aquest Xè aniversari, tant l’alumnat, com les famílies i el professorat 
o els professionals que treballen directament amb joves, trobareu 
tota la informació necessària per a arribar a aquest propòsit. 

Gaudiu de la SIOP!

X Setmana de la informació 
i l’orientació professional
de l’11 al 16 d’abril

S’utilitzarà un programari de disseny 
gràfic i una màquina de tall per làser 
per al disseny i fabricació d’un clauer 
acrílic.

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius.

A càrrec del professorat de 
TecnoCampus.

----------------------------------------------------

Taller de ciències de la salut

TecnoCampus, Sala de Juntes. 
De 12 a 13 h i de 13 a 14 h

Taller dissenyat per fomentar l’interès 
en l’àmbit de les ciències de la salut. És 
una activitat pràctica de reanimació 
pulmonar.

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius, a càrrec del 
professorat de TecnoCampus. 

----------------------------------------------------

Les noves professions
a l’entorn digital

TecnoCampus, edifici TCM1
aula 207. De 12 a 14 h 

Taller per definir com canvien les 
professions a partir d’Internet i 
l’entorn digital. Com treballa un 
psicòleg o un advocat a la xarxa. Com 
s’organitzen les empreses i de quina 
manera s’integren a les xarxes.

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius. A càrrec del 
professorat de TecnoCampus.

----------------------------------------------------

Introducció al 
MotionCapture (MOCAP)

TecnoCampus, en diferents 
espais. Aula MOCAP i 
Laboratori 5. D‘11 a 13 h

Introducció dels alumnes en el món 
del MotionCapture: mitjançant la 
gravació de moviments corporals per 
ser aplicats posteriorment a un model 
digital en 3D, i dotar així un 
personatge digital dels moviments 
gravats.

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius. A càrrec del 
professorat de TecnoCampus.

El curs d’accés
al grau superior (CAS)

Espai Gatassa, taller 2.
D’11 a 12 h

Presentació del curs d’accés a cicles 
formatius de grau superior: calendari, 
contingut i tot allò que necessites 
saber.

Adreçat a persones que volen cursar 
un cicle formatiu de grau superior i 
que han cursat un cicle de grau mitjà. 
A càrrec del professorat del curs de 
CAS de l’Institut Thos i Codina.

----------------------------------------------------

Treballar als cossos de 
seguretat i protecció:
policia local, mossos 
d’esquadra i bombers

Espai Gatassa, Punt de Trobada.
De 9 a 10.30 h

Has pensat mai en treballar en els 
cossos de seguretat i protecció? Saps 
quins requisits necessites? Què es 
valora? Quines proves hauràs de fer? 
Quines són les tasques més habituals? 

Adreçat a alumnat interessat en 
treballar en els cossos de seguretat i 
protecció. A càrrec dels responsables 
de cadascun dels cossos de seguretat i 
protecció.

----------------------------------------------------

El batxillerat

Espai Gatassa, Sala d’Actes.
D’11 a 12 h

Quines modalitats de batxillerat hi ha? 
Com s’associen als estudis 
universitaris? Com triar una modalitat 
de batxillerat que doni accés a la 
carrera universitària que vols fer? Què 
són les taules de ponderació i les notes 
de tall?

Adreçat a alumnat d’ESO interessat en 
cursar el batxillerat. A càrrec del 
professorat de batxillerat de l’Institut 
Laia l’Arquera.

----------------------------------------------------

Els estudis
superiors de música

Espai Gatassa, taller 2.
De 12 a 13 h

Quins són els camins per arribar a 
estudiar la carrera de música? Com són 
les proves al grau superior de música? 
Quines sortides professionals musicals 
existeixen?

A càrrec del professorat de l’Escola 
Municipal de Música de Mataró.

----------------------------------------------------

FABLAB: Ulleres
de realitat virtual DIY

TecnoCampus, espai Xnergic.
De 16 a 18 h

Aprendrem a realitzar imatges 
estereoscòpiques (de 360º) per 
visualitzar amb unes ulleres de realitat 
virtual low-cost, les Google Cardboard 
(premi MWSC 2016). 

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius. A càrrec de 
professorat de TecnoCampus.

----------------------------------------------------

Taller d’economia:
Saps com funciona la borsa? 

TecnoCampus, edifici TCM1,
aula 210. De 12 a 13.30 h

Aquesta activitat és una iniciació al 
seguiment i interpretació de processos 
borsaris amb connexions en línia a la 
borsa. 

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius. A càrrec del 
professorat de TecnoCampus.

----------------------------------------------------

Jornada de màrqueting

TecnoCampus, edifici TCM1
aula 213. De 10 a 11.30
i de 12 a 13.30 h

Taller per incentivar l’interès en 
l’àmbit del màrqueting. L’objectiu és 
conèixer les últimes tendències i 
novetats relacionades amb el 
màrqueting tradicional i digital de 
boca dels especialistes en aquests 
temes.

Adreçat a alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius. A càrrec del 
professorat de TecnoCampus.

Taller 3. Fabricació de productes 
farmacèutics, biotecnològics i afins. A 
càrrec de l’Institut Miquel Biada.

Sala d’actes. Integració Social.
A càrrec d’Institut Puig i Cadafalch.

Sala 1. Mecatrònica Industrial.
A càrrec de l’Institut Miquel Biada.

Punt de Trobada: cicles de la família 
Turisme: A  càrrec de l’Institut Bisbe 
Sivilla (Calella). 

D’11 a 12 h 

Taller 1. Desenvolupament 
d'aplicacions web. A càrrec de 
l’Institut Thos i Codina.

Taller 2. Higiene bucodental.
A càrrec d’Escola Freta.

Taller 3. Projectes d’edificació.
A càrrec de l’Institut Miquel Biada.

Sala d’actes. Educació infantil.
A càrrec d’Escola Freta.

De 12 a 13 h 

Taller 1. Administració de sistemes 
informàtics en xarxa. A càrrec de 
l’Institut Thos i Codina.

Taller 2. Gestió Màrqueting i 
Publicitat. A càrrec de l’Escola Pia.

Taller 3. Laboratori d’anàlisi i control 
de qualitat. A càrrec de l’Institut 
Miquel Biada. 

Sala d’Actes. Animació d’activitats 
físiques i esportives. A càrrec de 
l’Escola Pia.

----------------------------------------------------

Espai de consulta sobre 
itineraris formatius o 
laborals

Espai Gatassa, sala d’informàtica. 
De 9 a 13 h, cada mitja hora 

Cal fer reserva d’hora al programa 
d’inscripcions o bé el mateix dia a la 
sala d’informàtica.

Tens dubtes sobre els estudis que vols 
cursar? No tens clar el teu itinerari? No 
coneixes quines característiques tenen 
els estudis que t’interessen? Has tingut 
en compte totes les opcions possibles? 
Saps quina és la millor opció? Podràs 
resoldre aquests dubtes i, alhora, 
t’orientarem per identificar les teves 
expectatives i dissenyar el teu itinerari 
formatiu o laboral.

A càrrec del personal tècnic del Servei 
d’Ocupació de Mataró (SOM).

----------------------------------------------------

Mobilitat internacional
per a joves: fes valer
la teva experiència

Espai Gatassa, Punt de Trobada. 
De 18 a 19 h 

Activitat per reflexionar sobre el valor 
que té haver viscut una experiència 
internacional en el teu futur 
professional. Descobreix la vinculació 
existent entre les persones joves del 
Maresme amb experiències 
internacionals. Presentació del Consell 
Comarcal del Maresme com a entitat 
d’enviament acreditada del Servei de 
Voluntariat Europeu.

Adreçat a alumnat de 4t ESO, 
batxillerat o cicles formatius i obert a 
la participació de famílies i 
professionals. 

A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat 
Jove del Maresme i del Consell 
Comarcal del Maresme.

----------------------------------------------------

Assessorament a famílies

Espai Gatassa, sales 1 i 2.
Hores concertades de 16 a 20 h 

Espai d’orientació individual adreçat a 
famílies. Si ets pare, mare o tutor d’un 
jove i tens dubtes sobre les seves 
opcions educatives i formatives. Si vols 
saber què pot estudiar, quines 
diferents opcions té i tenir informació 
per tal de poder prendre decisions 
correctament, disposes d’aquest espai 
de consultes personalitzades amb 
experts professionals del sector que et 
podran assessorar. 

Adreçat a famílies, prèvia inscripció. A 
càrrec del personal tècnic especialitzat 
de la Diputació de Barcelona.

----------------------------------------------------

Taller d’enginyeria mecànica: 
disseny i fabricació d’un 
clauer acrílic

TecnoCampus, edifici TCM1, 
Laboratori 5. De 10 a 12 h

Taller per incentivar l’interès en 
l’àmbit de l’enginyeria mecànica. 
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