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10.00 h ETG RACING, experiències i 
aprenentatges dels alumnes de 
Mecànica de Competició, com 
a mecànics al campionat de 
Superbikes (ESBK)

1 Inscripció Inscripció Inscripció ETG Racing Els alumnes d’ETG RACING fan una part del curs amb pràctiques 
in situ al circuit. Ens explicaran les responsabilitats quan fan 
de mecànic al campionat ESBK. Com preparen i optimitzen el 
rendiment de les motos, com organitzen l’equip i la logística dels 
viatges. Anècdotes i experiències que viuen al llarg del campionat.

A totes les persones 
interessades en el món de 
la mecànica de competició i 
aficionats a Superbikes.

10.00 h Quines són les fases d’una 
producció audiovisual? 2 Inscripció Inscripció Inscripció CIFOG - Cicles Formatius 

Girona
T’interessa el cinema, les sèries o els documentals? En aquest taller 
parlarem sobre les etapes en una producció que contribueixen a la 
creació d’un producte final de qualitat. Planificació, preproducció, 
producció i postproducció són les diverses fases que ha de passar 
un projecte abans d’arribar al públic. També es parlaran sobre els 
elements clau del guió i la direcció, la selecció d’equips i equips, 
i la importància de l’edició i el muntatge. Al final del taller, tindràs 
una visió sòlida dels components necessaris per a produir un 
audiovisual d’èxit.

Alumnes de 3r i 4t d’ESO, 
alumnes de grau mitjà i 
batxillerats

10.00 h  Documental Trajectòries 3 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de joventut 
del Consell Comarcal de la 
Selva,

Documental creat per l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de la 
Selva per donar a conèixer la trajectòria del jovent.

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

10.00 h Com gestionem la decisió 4 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de joventut 
del Consell Comarcal del 
Gironès.

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

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.
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10.00 h Sigues el que et proposes (60’) 5 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de 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 i 
professorat.

10.00 h I desprès de l’ESO, què ? 6 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de joventut 
del Consell Comarcal del 
Gironès.

Introducció a les diverses opcions en finalitzar els estudis obligatoris 
de l'ESO.

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

10.30 h EUSES, la universitat de la Salut 
i l’Esport 

1 — Inscripció — Euses Xerrada per conèixer EUSES i la oferta formativa que ofereix. Alumnes, pares i orientadors 
que vulguin conèixer el centre 
i la seva oferta.

10.30 h Quines son les fases per la 
producció d’un videojoc?

1 Inscripció — Inscripció CIFOG - Cicles Formatius 
Girona

Vols saber com es fan els videojocs? En aquest taller parlarem sobre 
el procés de creació d’un videojoc, des de la idea fins al llançament. 
Veuràs com es planifica i dissenya un joc, com es programa i es 
prova, i com es fan ajustos i millores en el camí. També discutirem 
la importància de la música i la direcció d’art en la creació d’una 
experiència de joc immersiva. Al final del taller, tindràs una 
comprensió molt més àmplia del que significa fer un videojoc.

Alumnes de 3r i 4t d’ESO, 
alumnes de grau mitjà i 
batxillerats.

10.30 h “Desestereotipa’t!”, coneix la 
realitat dels oficis d’ara i sempre 2 Inscripció Inscripció Inscripció Taula d’Impuls de la formació 

professional de les comarques 
gironines.

Experiències reals explicades per persones reals en l’entorn laboral 
actual. Presentem exemples de les famílies professionals amb més 
demanda, millors índexs d’inserció laboral i sous atractius. Vine a 
conèixer una fustera amb iPad, una mecànica amb bata blanca o 
les eines multimèdia del sector hoteler i turístic.

La sessió va adreçada a 
alumnes, professorat i pares/
tutors.

10.30 h Posa a prova el teu talent 3 Inscripció Inscripció Inscripció Autoocupació Presentació de la Fundació i Simulació d’una selecció grupal a 
través de la gamificació. Objectiu: Augmentar les possibilitats d’èxit 
de les persones en recerca de feina, posant en pràctica les seves 
capacitats i habilitats personals davant un grup de persones que 
no coneix.

L’activitat es realitzarà en 
grups de 10 persones i a la 
vegada es podran tenir 5 
grups. En total 50 persones a 
la sala com a màxim.

10.30 h Comastech - Centre Politècnic 
Comas

4 — Inscripció — Comastech- Soraya Martínez, 
orientadora de Comastech.

El que ningú t’ha explicat sobre l’elecció professional. Joves d'entre 16 i 18 anys

10.30 h Tu,  jo i el mòbil 4 Inscripció — — Centre Jove de Salut 
(Ajuntament de Girona)

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

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

10.30 h I desprès de l’ESO, què ? 6 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de joventut 
del Consell Comarcal del 
Gironès.

Introducció a les diverses opcions en finalitzar els estudis 
obligatoris de l'ESO.

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

11.00 h A la UdG, de tu a tu 1 Inscripció Inscripció Inscripció 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.
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11.00 h Aprenentatge de tecnologies del 
vehicle elèctric al cicle mitjà i 
superior d’automoció

2 Inscripció Inscripció Inscripció ETG Automoció i Centre 
Tècnic d'Automoció

Els pròxims anys augmentarà el nombre d'ofertes de feina de 
professionals del vehicle elèctric i híbrid. Els alumnes de l’Escola 
Tècnica Girona i de CTA (Figueres) de GM d’Electromecànica 
de vehicles i del GS d’Automoció es formen en aquestes noves 
tecnologies. Durant el curs, treballem un projecte d’innovació en 
què aprenem a dissenyar i construir un vehicle elèctric.

A totes les persones 
interessades en la formació 
de la branca d’automoció.

11.00 h Prepara’t per treballar a l’estiu 3 Inscripció Inscripció Inscripció Servei Municipal d’Ocupació 
(Ajuntament de Girona)

Vols saber quines són les feines a les quals pots optar a l’estiu i 
com accedir-hi? No et perdis aquest taller! A més, aprendràs com 
s’ha de fer un currículum i com preparar-te per a una entrevista de 
feina!

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

11.00 h Mossos d’Esquadra, una professió 
de servei (45’)

4 Inscripció Inscripció Inscripció Comissaria dels Mossos 
d'Esquadra de Girona (ABP 
Gironès-Pla de l'Estany)

S’informarà de les proves de la convocatòria d’accés a la PG-ME 
i les sortides professionals. A més, es resoldran els dubtes que 
plategin els assistents.

Persones interessades en 
l'accés al Cos de Mossos 
d'Esquadra.

11.00 h Sigues el que et proposes (60’) 5 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de 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 i 
professorat.

11.00 h Oportunitats per a sortir a 
l’estranger 6 Inscripció Inscripció Inscripció L'Estació Espai Jove - 

Ajuntament 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, 
fer pràctiques, fer un intercanvi, un au-pair, viatjar..., entre altres 
opcions.

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

11.30 h Anem a estudiar fora de casa: 
preparem la maleta

1 Inscripció Inscripció Inscripció Residència La Salle Bonanova 
- Barcelona

Els 7 elements que no poden faltar a la teva maleta si marxes a 
estudiar fora de casa.

Estudiants de batxillerat o 
cicles que valoren sortir de 
casa per estudiar fora.

11.30 h Esports i formació professional 2 Inscripció Inscripció Inscripció Generalitat de Catalunya - 
Educació

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 4t d'ESO i 
professorat.

11.30 h Juguem a trencar barreres 3 Inscripció  —  — Centre Jove De Salut 
(Ajuntament de Girona)

Activitat en la qual, a partir de mites sexuals arrelats a la nostra 
societat, s’aprofita per treballar conceptes importants per a una 
vivència sana i plaent de la sexualitat.

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

11.30 h Si no tinc l’ESO, què? 
+ Garantia Juvenil 6 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 

de les referents d'ocupació 
juvenil de les comarques 
gironines

Introducció a les diverses opcions si no s'obté la titulació d'ESO. La sessió va adreçada a 
alumnes, professorat i pares/
tutors.

11.45 h De professió bomber/a de la 
Generalitat de Catalunya (45’)

4 Inscripció Inscripció Inscripció Bombers de la Generalitat de 
Catalunya

S'informarà de quines són les seves funcions, i com accedir a 
aquesta professió.

Persones interessades en 
l’accés al Cos de Bombers.

12.00 h T’agradaria ser auxiliar de vol? 1 Inscripció Inscripció Inscripció Escola d'Hostesses de Vol 
Montse Alsina (HVMA)

Escola d’Hostesses de Vol Montse Alsina (HVMA) és una escola 
homologada per AESA i imparteix des de fa més de 25 anys el 
curs de TCP a Girona. Si t’agrada viatjar, conèixer noves cultures i 
aprendre idiomes, serà la teva feina perfecta.

A tots aquells joves que els hi 
agradaria ser auxiliar de vol 
(TCP).
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM3rhvgc_P1ZbVzkiZ5kxDvXJDHXOWwqDirFdlQEra9LHf1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM3rhvgc_P1ZbVzkiZ5kxDvXJDHXOWwqDirFdlQEra9LHf1g/viewform
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12.00 h Les escoles oficials d’idiomes, 
un valor afegit a la teva formació 2 Inscripció Inscripció Inscripció Generalitat de Catalunya - 

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

Sessió adreçada a alumnes 
a partir de 4t d’ESO, de 
batxillerat, i de cicles 
formatius i professorat.

12.00 h Titulació de monitor/a de lleure - 
director/a de lleure 

3 Inscripció Inscripció Inscripció Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de 
Catalunya

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.

12.00 h FP dual + Trajectòries joves dual 5 Inscripció Inscripció Inscripció Cambra de Comerç de 
Girona

Xerrada amb joves que han estat o estan cursant FP Dual per 
explicar la seva experiència.

Qualsevol persona 
interessada amb l’FP dual.

12.00 h De la idea de negoci al pla 
d’empresa. Programa Emprendre 
Girona - Gironès.

6 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a 
càrrec de professionals 
d’emprenedoria de 
l'Ajuntament de Girona, 
Ajuntament de Celrà, 
Ajuntament de Vilablareix i 
Ajuntament de Salt.

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

Sessió oberta a tothom però 
especialment pensada pel 
jovent.

12.30 h Opcions per anar a fer un programa 
a l’estranger

1 — Inscripció — HES - Idiomes a l'estranger Presentació dels programes que es poden fer a l’estranger a 
l’estiu o durant tot l’any. Explicació, funcionament, diferenciació i 
organització.

A joves d’11 a 22 anys o a 
qualsevol persona que vulgui 
anar a fer un curs o programa 
a l’estranger.

12.30 h Vols ser actor/actriu professional? 
Et diem com. 1 Inscripció — Inscripció LA DIANA - Escola de Teatre i 

Teatre Musical
Sabem que ser actor o actriu professional no és fàcil, però tampoc 
és impossible. Des de l’escola La Diana us explicarem els diferents 
passos a seguir per aconseguir-ho. Des de la formació, els càstings 
i els representants.

Majors de 16 anys.

12.30 h El màrqueting digital ja és 
imprescindible al món laboral. 2 Inscripció Inscripció Inscripció ETG Business La transformació digital s’ha accelerat i les empreses s’han 

adaptat al canvi. Ara, demanen competències digitals. Al cicle 
de Màrqueting i Publicitat n’aprenem, amb projectes pràctics i 
reptes, fins a dominar les més demandades, com la investigació 
de competidors en l’entorn en línia, la creació de projectes web 
complets, el domini en el posicionament web a Google, la gestió 
de xarxes, com planificar campanyes de publicitat a cercadors, o 
el disseny gràfic. Com aconseguir les habilitats per poder tenir una 
oportunitat real al món digital?

A totes les persones 
interessades en les 
aplicacions laborals del 
màrqueting digital.

12.30 h Camps de treball 3 Inscripció Inscripció Inscripció Tècnics de la Direcció 
General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya

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 als 
i les joves fins als 17 anys.

12.30 h Agents rurals, una sortida 
professional (45’)

4 Inscripció Inscripció Inscripció Àrea Regional del Cos 
d'Agents Rurals a Girona

S'informarà qui és el Cos d'Agents Rurals (CAR), que fa el CAR i 
com accedir-hi.

Persones interessades en 
l’accés al CAR.

12.30 h Busco feina. Per on començo? 5 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de les referents d’ocupació 
juvenil de les comarques 
gironines.

Per on començo a buscar feina, com faig el meu CV, com preparo la 
meva primera entrevista.

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgbA76Hdaa1UPMnbbnyMmNmFBxkDmuj6GDOAROddq_S_QCRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgbA76Hdaa1UPMnbbnyMmNmFBxkDmuj6GDOAROddq_S_QCRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgbA76Hdaa1UPMnbbnyMmNmFBxkDmuj6GDOAROddq_S_QCRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9mtVrLDD3xKWriToPSBpiObfUC39jZi9DKJY6dEwmPRB1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9mtVrLDD3xKWriToPSBpiObfUC39jZi9DKJY6dEwmPRB1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9mtVrLDD3xKWriToPSBpiObfUC39jZi9DKJY6dEwmPRB1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc240wE2RvpKmx9Ho68Mdvg79a9IaaJdHrwwTbuEfsIJ4wP1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc240wE2RvpKmx9Ho68Mdvg79a9IaaJdHrwwTbuEfsIJ4wP1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc240wE2RvpKmx9Ho68Mdvg79a9IaaJdHrwwTbuEfsIJ4wP1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgOsCBA6nBUDOf8BiAkuXrWVQiJ7vOnuzeK7orftIYc7y5_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgOsCBA6nBUDOf8BiAkuXrWVQiJ7vOnuzeK7orftIYc7y5_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgOsCBA6nBUDOf8BiAkuXrWVQiJ7vOnuzeK7orftIYc7y5_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee7zLPRMUGkmfI64AzjcRYVTs4ZZpjwQ_qxi1JUXo3fjJg-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd-WbzgjlobFY9gvY2HXuWzsf9Quon_cmJJy5ZGLWzNTjjiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd-WbzgjlobFY9gvY2HXuWzsf9Quon_cmJJy5ZGLWzNTjjiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhKCDYWbPsLPvFjHfZfMa89HF3qb9tWqi4w0NbCQM27Dt9Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhKCDYWbPsLPvFjHfZfMa89HF3qb9tWqi4w0NbCQM27Dt9Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhKCDYWbPsLPvFjHfZfMa89HF3qb9tWqi4w0NbCQM27Dt9Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwoe5VY646QuW4YL9QLUet3V6ZRAonBThkpke7PPhMSV7erw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwoe5VY646QuW4YL9QLUet3V6ZRAonBThkpke7PPhMSV7erw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwoe5VY646QuW4YL9QLUet3V6ZRAonBThkpke7PPhMSV7erw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVUsMd2roOMoX6jpMxQoUzCbxrI3mDbV6g6b-KYnLqXCMgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVUsMd2roOMoX6jpMxQoUzCbxrI3mDbV6g6b-KYnLqXCMgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVUsMd2roOMoX6jpMxQoUzCbxrI3mDbV6g6b-KYnLqXCMgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOOFZX3JXu4FwgNkXiQoJLmwlijjaQ96v79WYUVocusSlZxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOOFZX3JXu4FwgNkXiQoJLmwlijjaQ96v79WYUVocusSlZxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOOFZX3JXu4FwgNkXiQoJLmwlijjaQ96v79WYUVocusSlZxw/viewform
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12.30 h Monitor esportiu 6 Inscripció Inscripció Inscripció Xerrada informativa a càrrec 
de professionals del Consell 
Esportiu del Gironès. 

Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu en l’àmbit de la dinamització 
poliesportiva d’activitats per a menors d’edat. Formació destinada 
a joves i adults, majors de 16 anys amb la possibilitat d’obtenir 
el reconeixement d’inscripció al ROPEC (Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya).

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

16.00 h Després de l’ESO, què? 1 Inscripció Inscripció — Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de joventut 
del Consell Comarcal del 
Gironès.

Introducció a les diverses opcions en finalitzar els estudis 
obligatoris de l'ESO.

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

16.00 h I sí no tinc l’ESO, què? 5 Inscripció Inscripció — Xerrada informativa a càrrec 
de les referents d'ocupació 
juvenil de les comarques 
gironines.

Introducció a les diverses opcions de si no s'obté la titulació d'ESO. La sessió va adreçada a 
alumnes, professorat i pares/
tutors.

16.30 h Com gestionem la nostra decisió 1 Inscripció Inscripció — Xerrada informativa a càrrec 
de professionals de joventut 
del Consell Comarcal del 
Gironès.

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

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

16.30 h Busco feina. Per on començo? 5 Inscripció Inscripció — Xerrada informativa a càrrec 
de les referents d'ocupació 
juvenil de les comarques 
gironines.

Per on començo a buscar feina, com faig el meu CV, com preparo 
la meva primera entrevista?

La sessió va adreçada a 
alumnes a partir de 4t d’ESO i 
professorat.

17.00 h Qui hi ha darrere del que mengem? 
El sector alimentari t’està buscant 1 Inscripció Inscripció — Kreas Sortides laborals al sector alimentari. La sessió va adreçada a joves 

i famílies.

17.30 h Opcions per anar a fer un programa 
a l’estranger 1 — Inscripció — HES - Idiomes a l'estranger Presentació dels programes que es poden fer a l’estranger a 

l’estiu o durant tot l’any. Explicació, funcionament, diferenciació i 
organització.

A joves d’11 a 22 anys o a 
qualsevol persona que vulgui 
anar a fer un curs o programa 
a l’estranger.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgZbNCy5DvbXwvQlsJZMC84y3afIl2dOVb6ncnyew0S7Jjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgZbNCy5DvbXwvQlsJZMC84y3afIl2dOVb6ncnyew0S7Jjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgZbNCy5DvbXwvQlsJZMC84y3afIl2dOVb6ncnyew0S7Jjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei3y75b29cvnWMWhaujx6WQq75AJTtBC0LvPqulQ0O06yUrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei3y75b29cvnWMWhaujx6WQq75AJTtBC0LvPqulQ0O06yUrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvRD7nhWO1BGJjb9ZnOSqNvXRPm_NWz0jLJR_5l5WYiPBomQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvRD7nhWO1BGJjb9ZnOSqNvXRPm_NWz0jLJR_5l5WYiPBomQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqeXJKZMXLuuaMtV705KKWZju040d1m1LmfpiUjfqMiWvGRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqeXJKZMXLuuaMtV705KKWZju040d1m1LmfpiUjfqMiWvGRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOOFZX3JXu4FwgNkXiQoJLmwlijjaQ96v79WYUVocusSlZxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOOFZX3JXu4FwgNkXiQoJLmwlijjaQ96v79WYUVocusSlZxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGwlJbxvcvfc_g7mx9-kyOvpB7crnFv54Apf8B8B_MLEBvjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGwlJbxvcvfc_g7mx9-kyOvpB7crnFv54Apf8B8B_MLEBvjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee7zLPRMUGkmfI64AzjcRYVTs4ZZpjwQ_qxi1JUXo3fjJg-Q/viewform
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