
MODALITATS 
DE VISITES 

A

Visita lliure 
(amb petició de subvenció en el 
transport en autobús per part dels 
consells comarcals) 

B

Sessió de benvinguda a 
càrrec de l’Àrea de Joventut 
del Consell Comarcal del 
Gironès + visita lliure
Segons el curs del grup classe, 
podeu optar a una de les modalitats 
següents:

I després dels cicles formatius 
(GM i GS), què? 
Introducció a les diverses opcions 
dels cicles formatius. S’hi explica 
l’accés a la universitat des dels cicles 
formatius.

I si no tinc l’ESO, què? 
Introducció a les diverses opcions 
si no s’obté la titulació d’ESO. Les 
sessions, adaptades a la modalitat de 
presentació, es complementen amb 
els mecanismes d’accés a la feina, 
els serveis d’atenció al jovent a la 
demarcació de Girona i es finalitza 
explicant quines opcions trobaran 
presents a l’Expojove 2023.

C

Visita (A o B) 
+ xerrades informatives 
complementàries i tallers
També hem previst diverses sessions 
informatives de temàtica variada 
pensades perquè els assistents 
puguin complementar la seva visita 
amb continguts sobre formació, 
ocupació, emprenedoria i altres 
recursos i que sigui una mostra dels 
serveis i recursos que existeixen. 
Aquesta oferta pot variar segons el dia 
que escolliu visitar el saló Expojove 
2023.

OBSERVACIONS 
Abans d’omplir la sol·licitud, 
llegiu atentament:

Per poder atendre millor les 
visites, cal que especifiqueu el 
dia i l’horari en què us interessa 
assistir-hi amb el vostre grup.

En el cas que ho indiqueu, amb 
aquesta sol·licitud es gestionarà la 
subvenció de transport al consell 
comarcal respectiu. Cada consell 
comarcal estableix un nombre 
màxim de sol·licituds i sempre 
s’haurà de programar una vegada 
hagi finalitzat el transport escolar 

El lema del Saló Expojove 2023 és dissenya el teu futur!
Per això, com a les anteriors edicions, i pensant en els 
estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius, a més de 
la visita al Saló, i la participació en les sessions d’orientació 
i benvinguda, us recomanem les xerrades i tallers adreçats 
al vostre alumnat.

respectiu a la comarca. Data límit 
per sol·licitar el transport: 28 de 
febrer.

En el cas que hàgiu escollit la mo-
dalitat “opció B” en la vostra sol-
licitud de visita al saló Expojove, 
cal que ens indiqueu quina de les 
presentacions següents és la del 
vostre interès i quin és el nombre 
d’alumnes que hi assistiran.

L’organització us confirmarà, 
segons la disponibilitat i per ordre 
d’entrada, la sala i l’horari de la 
Sessió de benvinguda.

EXPOJOVE 2
0
2
3

vin
e a

PALAU DE FIRES
GIRONA

DIMECRES

29març
de 9 a 14h
de 16 a 18.30h

DIJOUS

30març
de 9 a 14h
de 16 a 18.30h

DIVENDRES

31març
de 9 a 14h
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el  teu futur

dissenya 
el  teu futur



SOL·LICITUD 
DE VISITA
AL SALÓ
EXPOJOVE
2023

Passos a seguir: 

1. Descarregueu-vos el document

2. Guardeu-lo com un nou document 
(doneu-li un nom nou)

3. Empleneu-lo (és un document 
actiu; per tant té la possibilitat de 
sobreescriure-hi)

4. Arxiveu-lo

5. Envieu-lo a: joventut@girones.cat

6. Rebreu un missatge de 
confirmació de reserva

7. En cas que no pugueu omplir 
el document, us recomanem que 
en feu una impressió, l’empleneu, 
l’escanegeu i el retorneu a 
joventut@girones.cat

CENTRE 

COMARCA

PROFESSOR/A DE CONTACTE 

A/E TELÈFON

DATA DE VISITA DIMECRES, 29 DE MARÇ DIJOUS, 30 DE MARÇ DIVENDRES, 31 D’ABRIL

Sessions:

I després dels cicles formatius  Nre. d’alumnes Nre. d’alumnes  Nre. d’alumnes
(GM i GS), què?

I si no tinc l’ESO, què? Nre. d’alumnes Nre. d’alumnes  Nre. d’alumnes

@FiradeGirona
#ExpoJove

SESSIÓ DE BENVINGUDA
a càrrec de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès

XERRADES INFORMATIVES COMPLEMENTÀRIES I TALLERS
(cal omplir una fitxa de sol·licitud a part)

DATA DE VISITA DIMECRES, 29 DE MARÇ DIJOUS, 30 DE MARÇ DIVENDRES, 31 DE MARÇ

HORARI Arribada  Arribada  Arribada

 Sortida  Sortida  Sortida 

TRANSPORT Sí No Sí No Sí No

OPCIÓ DE VISITA A B A B A B 

NRE. D’ALUMNES ESO  ESO  ESO 

 BAT  BAT  BAT 

 CCFF-GM  CCFF-GM  CCFF-GM

 CCFF-GS  CCFF-GS  CCFF-GS

 ALTRES  ALTRES  ALTRES

https://www.facebook.com/firagirona
https://twitter.com/FIRADEGIRONA
https://www.instagram.com/firadegirona/
https://www.youtube.com/user/firagirona
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