TORNA LA
TORNA L'ORIENTACIÓ
La SIOP posa a disposició de l'alumnat escolaritzat i de la
ciutadania en general activitats i materials per a conèixer
més a fons els itineraris educatius i formatius que poden te·
nir a l’abast a l’hora de triar un futur professional. El principal
objectiu d’aquest suport és donar a conèixer tota l'oferta
formativa de la comarca, i informar i orientar alhora sobre les
sortides educatives dels cursos que s'hi ofereixen. Perquè
una bona informació és bàsica per fer un bon procés de presa
de decisions ajustat, realista i coherent.
Enguany comptem amb l'exposició “Transitar” com a una de
les principals novetats. Està pensada per oferir a totes les
edats, estats de vida i situacions personals eines i recur·
sos per a la reflexió sobre l'orientació i l'educació. En aquest
món canviant, tothom hi té cabuda i tothom s’ha d’orientar.
Aquesta és una exposició vivencial i plural, amb continguts
reals en forma d’imatges, textos i testimonis personals que
tothom pot aprofitar. Té una caire reflexiu, posa l’accent en
el procés d’orientació personal: l’itinerari vital de cadascú,
les seves tries, les condicions del seu entorn, les seves com·
petències personals.

DILLUNS 23 DE MARÇ
Els programes de Formació
i Inserció (PFI)
LLOC: Espai Gatassa. En diferents espais
HORARI: De 9.15 a 12.45h
Presentació de tota l’oferta existent a la
comarca. Què són aquests programes? A
qui s’adrecen? Quin és el seu objectiu? Una
oportunitat per aprendre les competènci·
es bàsiques d’una professió i una passa·
rel·la cap als cicles formatius de grau mitjà.
PFI/PTT AUXILIAR EN VENDES I ATENCIÓ
AL PÚBLIC

GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

HORARI: 09.00-10.00 · AFORAMENT: 60
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Thos i Codina

GS INTEGRACIÓ SOCIAL
HORARI: 09.00-10.00

· AFORAMENT: 122
Sala d’actes (soterrani)
A CÀRREC DE: Ins. Puig i Cadafalch
GS PATRONATGE I MODA

HORARI: 09.15-10.15 · AFORAMENT: 30
LLOC: Aula taller (soterrani)
A CÀRREC DE: Ins. Domènech i Montaner (Canet)

GS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES
INFORMÀTICS EN XARXA

HORARI: 09.15-10.15 · AFORAMENT: 60
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)
A CÀRREC DE: PTT Can Noè

HORARI: 09.15-10.15 · AFORAMENT: 60
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)
A CÀRREC DE: Ins. Thos i Codina

PFI AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL,
PERRUQUERIA. I ESTÈTICA

GS LABORATORI D’ANÀLISI
I CONTROL DE QUALITAT

HORARI: 09.30-10.30 · AFORAMENT: 60
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

HORARI: 09.30-10.30 · AFORAMENT: 12
LLOC: Aula 1 (planta baixa)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

PFI/PTT AUXILIAR D’HOTELERIA,
CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

GS HIGIENE BUCODENTAL

HORARI: 10.30-11.30 · AFORAMENT: 60
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)
A CÀRREC DE: PTT Can Noè

PFI AUXILIAR D’OFICINA I GESTIÓ

HORARI: 09.30-10.30 · AFORAMENT: 22
LLOC: Aula 2 (primera planta)
A CÀRREC DE: Escola Freta

GS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA
INDUSTRIAL

HORARI: 10.45-11.45 · AFORAMENT: 60
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

HORARI: 09:00-10:00 · AFORAMENT: 12
LLOC: Aula 3 (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

PFI AUXILIAR EN MUNTATGE I
MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

GS PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
EN FABRICACIÓ MECÀNICA

HORARI: 10.45-11.45 · AFORAMENT: 22
LLOC: Aula 2 (primera planta)
A CÀRREC DE: Escola Pia

HORARI: 10.15-11.15 · AFORAMENT: 12
LLOC: Aula 3 (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

PFI VIVERS I JARDINS

GS GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

HORARI: 11.00-12.00 · AFORAMENT: 30
LLOC: Aula taller (soterrani)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

HORARI: 10.15-11.15 · AFORAMENT: 60
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Thos i Codina

PFI/PTT AUXILIAR EN TREBALLS DE
FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ DE MOBLES

GS EDUCACIÓ INFANTIL

HORARI: 11.45-12.45 · AFORAMENT: 60
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)
A CÀRREC DE: Ajuntament Arenys de Mar

Adreçat a alumnat de 3r i 4t d’ESO. A càrrec
del professorat dels Programes de Formació i
Inserció.

El Batxillerat
LLOC: Espai Gatassa. Sala d’actes (Soterrani)
HORARI: De 10.30 a 11.30h
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?

HORARI: 10.15-11.15 · AFORAMENT: 122
LLOC: Sala d’actes (soterrani)
A CÀRREC DE: Escola Freta

GS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
HORARI: 10.30-11.30 · AFORAMENT: 60
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)
A CÀRREC DE: Ins. Alexandre Satorras

GS GESTIÓ MÀRQUETING I PUBLICITAT
PERFIL PROFESSIONAL ENOLÒGIC
HORARI: 10.30-11.30 · AFORAMENT: 30
LLOC: Aula taller(soterrani)
A CÀRREC DE: Ins. Alella

GS DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS WEB

HORARI: 10.45-11.45 · AFORAMENT: 22
LLOC: Aula 2 (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Thos i Codina

Adreçat a alumnat interessat a cursar el
batxillerat. A càrrec de Fàtima Prat, Directora de
l’INS Miquel Biada.

GS PROJECTES D’EDIFICACIÓ

Coneix les professions:
Mossos d’esquadra,
Policia local i bombers

GS MECATRÒNICA INDUSTRIAL

LLOC: Espai Gatassa. Sala d’actes (soterrani)
HORARI: Dilluns 23 i dimecres 25 de 11.45 a 13.15h

HORARI: 10.45-11.45 · AFORAMENT: 12
LLOC: Aula 1 (planta baixa)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

HORARI: 11.30-12.30 · AFORAMENT: 12
LLOC: Aula 3 (primera planta)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

GS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ
SOCIOESPORTIVA

Has pensat mai a treballar en els cossos
de seguretat i protecció? Saps quins re·
quisits necessites? Què es valora? Quines
proves hauràs de fer? Quines són les tas·
ques més habituals?

HORARI: 11.30-12.30 · AFORAMENT: 122
LLOC: Sala d’actes (soterrani)
A CÀRREC DE: Escola Pia Santa Anna

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

HORARI: 11.45-12.45 · AFORAMENT: 30
LLOC: Aula taller (soterrani)
A CÀRREC DE: Ins. Miquel Biada

Espai de consulta per a famílies
LLOC: Espai Gatassa. Aula 1 (planta baixa)
HORARI: concertat cada 30 minuts,
de 16.00 a 20.00h
Espai d’orientació individual adreçat a fa·
mílies. Si ets pare, mare, tutor o tutora d’un
jove i tens dubtes sobre les opcions edu·
catives i formatives, si vols saber què pot
estudiar, quines opcions hi ha, si desitges/
vols tenir informació per tal de poder pren·
dre decisions correctament, en aquest
espai de consultes personalitzades amb
diferents experts professionals del sector
rebràs l’assessorament que necessites.
Adreçat a famílies, prèvia inscripció.
A càrrec del personal tècnic de la Direcció
d’Ensenyament.

DIMARTS 24 DE MARÇ
Els Cicles Formatius
de Grau Superior
LLOC: Espai Gatassa. En diferents espais
HORARI: De 9.00 a 13.00h
Presentació dels diferents cicles forma·
tius de grau superior que s’imparteixen
a la comarca. Quins es poden cursar i de
quina família professional? Quines matè·
ries s’hi imparteixen? Quines aptituds re·
quereixen? Quines sortides professionals
s’associen a cada cicle? Quines passarel·
les hi ha cap als graus universitaris?
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GS FABRICACIÓ DE PRODUCTES
FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

GS FAMÍLIA TURISME

HORARI: 11.45-12.45 · AFORAMENT: 60
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)
A CÀRREC DE: Ins. Bisbe Sivilla (Calella)

GS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS
MULTIPLATAFORMA

En aquesta edició tornem a reforçar, doncs, la tasca orienta·
dora, que és la base i el fonament de tota decisió educativa.
Oferim tant suport orientatiu com acompanyament profes·
sional a qui així ho desitgi perquè si bé és bàsic que necessi·
tem una bona informació per a prendre decisions educatives
encara ho és més que el suport professional en tot aquest
procés en garanteix els resultats.
Per a complementar aquesta tasca també us oferim acti·
vitats vinculades al món empresarial i al seu coneixement.
Aquestes propostes tenen la intenció d’informar sobre pos·
sibilitats d’ocupacions demandades en el mercat de treball i
sobre altres opcions d’inserció laboral.
Així doncs, tant si sou alumnat escolaritzat, com famílies,
professorat o ciutadans interessats en aquestes propos·
tes orientatives, hi trobareu tota la informació per arribar a
aquest propòsit.
Gaudiu-la!

Espai de consulta sobre
estudis
LLOC: Espai Gatassa. Sala d’informàtica
(primera planta)
HORARI: concertat cada 30 minuts,
de 9.00 a 13.00h
Vols continuar estudis i no tens clar quins?
Necessites saber on i com obtenir tota la
informació que necessites? Coneixes to·
tes les opcions possibles? Saps quina és
la teva millor opció? Rebràs orientació per
tal que puguis d’identificar les teves expec·
tatives i dissenyar el teu itinerari formatiu.
Adreçat a alumnat d’ESO, de batxillerat, de
cicles formatius, d’ escoles d’adults i obert a
la participació de qualsevol persona que tingui
interès en la continuació d’estudis. A càrrec
del personal tècnic del Servei d’Ocupació de
Mataró (SOM).
Cal reservar hora al programa d’inscripcions o
bé el mateix dia a la sala d’informàtica.

Espai de consulta sobre
Mobilitat Internacional
per a joves
LLOC: Espai Gatassa. Sala d’informàtica (primera planta)
HORARI: concertat cada 30 minuts,
de 10.00 a 13.00h
Vols estudiar a l’estranger? Et motiva fer
una estada en un altre país? Saps on t’has
d’adreçar per buscar feina a l’estranger?
Creus que una experiència internacional
té valor per al teu futur professional? Po·
dràs resoldre tots els teus dubtes en un
espai de consulta individualitzada.
Adreçat a alumnat de 4t ESO, de batxillerat
o cicles formatius i obert a la participació de
qualsevol jove que hi tingui interès. A càrrec de
l’Assessora de Mobilitat Internacional Jove del
Maresme i del Consell Comarcal del Maresme.
Cal reservar hora al programa d’inscripcions o
bé el mateix dia a la sala d’informàtica.

DIMECRES 25 DE MARÇ
Els cicles formatius
de grau mitjà (I)
LLOC: Espai Gatassa. En diferents espais
HORARI: De 9.00 a 12.45h
Presentació dels diferents cicles forma·
tius de grau mitjà que s’imparteixen a la
comarca. Quins són els cicles de grau
mitjà que es poden cursar i de quines
famílies professionals? Quins són els re·
quisits d’accés? Quines matèries es cur·
sen? Quines aptituds requereixen? Quines
sortides professionals s’associen a cada
cicle? Quines passarel·les hi ha cap a al·
tres ensenyaments?
GM EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS
I XARXES

HORARI: 09.00-10.00
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

GM HÍPICA

Espai de consulta sobre
estudis
LLOC: Espai Gatassa. Sala d’informàtica
(primera planta)
HORARI: concertat cada 30 minuts,
de 9.30 a 12.30h
Vols continuar estudis i no tens clar quins?
Necessites saber on i com obtenir tota la
informació que necessites? Coneixes
totes les opcions possibles? Saps quina
és la teva millor opció? Podràs resoldre
aquests i altres dubtes sobre el món
educatiu, alhora que t’orientarem per tal
d’identificar les teves expectatives i dis·
senyar el teu itinerari formatiu.
Adreçat a alumnat de 4t d’ESO, batxillerat,
cicles formatius, escoles d’adults i obert a la
participació de qualsevol persona que tingui
interès en la continuació d’estudis. A càrrec del
personal tècnic de la Direcció d’Ensenyament.
Cal reservar hora al programa d’inscripcions o
bé el mateix dia a la sala d’informàtica.

Trobada pedagògica.
Per què l’FP és clau?
LLOC: Sala d’actes del Servei d’Ocupació de
Mataró. Carrer de Francisco Herrera, 70.
HORARI: De 15.15 a 20.15h
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La formació professional capacita per a
l’exercici qualificat de diverses professi·
ons i proporciona la formació necessària
per adquirir la competència professional
i el coneixement propis de cada sector.
Per què l’FP és clau? Per 3 variables:
1) dona respostes a les necessitats del
nostre teixit productiu
2) pot fer de palanca del canvi per al model
productiu, i
3) empodera les persones des de la qua·
lificació professional per tenir les regnes
de la seva vida laboral
Coneixerem diferents experiències al
voltant de l’FP que ens donaran una visió
global de les possibilitas que ofereixen
aquests estudis.
OBJECTIUS
✓ Donar a conèixer diferents experiències
actuals de l’FP.

CONTINGUTS
✓ Formació professional: Novetats

HORARI: 09.15-10.15
LLOC: Sala d’actes (soterrani)

GM MANTENIMENT DE VAIXELLS
D’ESBARJO I SERVEIS PORTUARIS

✓ Experiències de centres:
IFE – Pla Marcell

HORARI: 09.15-10.15
LLOC: Aula 2 (primera planta)

Grau Superior: Projecte Atelier – Institut
Pla Marcell

GM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
I AUTOMÀTIQUES

Grau Mitjà: Treball per competències –
Institut Giola

HORARI: 09.30-10.30
LLOC: Aula taller (soterrani)

GM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
HORARI: 10.15-11.15
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

GM OPERACIONS DE LABORATORI

HORARI: 10.15-11.15
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)

HORARI: 12.00-13.00 · AFORAMENT: 22
LLOC: Aula 2 (primera planta)
A CÀRREC DE: Escola Pia Santa Anna

HORARI: 10.30-11.30
LLOC: Aula 2 (primera planta)

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

HORARI: 10.45-11.45
LLOC: Aula taller (soterrani)

Adreçat a alumnat de batxillerat, de cicles
formatius de grau superior i a persones interessades en accedir a la Universitat. A càrrec de
personal tècnic del Tecnocampus.

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

GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GS GESTIÓ MÀRQUETING I PUBLICITAT

Vols anar a la Universitat? Vols conèixer
l’oferta formativa del Tecnocampus Ma·
taró?. T’expliquem tots els estudis univer·
sitaris que es realitzen al Tecnocampus,
requisits d’accés i els programes forma·
tius. A la sessió ens acompanyaran dos
estudiant de grau.

Has pensat mai a treballar en els cossos
de seguretat i protecció? Saps quins re·
quisits necessites? Què es valora? Quines
proves hauràs de fer? Quines són les tas·
ques més habituals?

✓ Posar-se al dia de les novetats relacio·
nades amb aquests estudis.

GM CARROSSERIA

LLOC: Espai Gatassa. Espai exposicions (planta
baixa)
HORARI: De 11:45 a 12:45h

LLOC: Espai Gatassa. Sala d’actes (soterrani)
HORARI: de 11.45 a 13.15h

HORARI: 09.00-10.00
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)

HORARI: 11.45-12.45 · AFORAMENT: 60
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)
A CÀRREC DE: Escola Pia Santa Anna

Xerrada informativa general
del centre universitari del
Tecnocampus

Coneix les professions:
Mossos d’esquadra,
Policia local i bombers

GM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

GM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA

Batxillerat: Tres anys, dues titulacions:
el Batxillerat professionalitzador és una
modalitat de formació més competen·
cial, amb estada a l’empresa com a as·
signatura de matèria específica. Més
proper al món empresarial, està ori·
entat a l’accés als Cicles Formatius de
Grau Superior, tot i que també habilita
als i ll’alumnat per a les PAU.
✓ Presentació i visita de l’exposició Tran·
sitar. Recurs educatiu d’orientació.
Adreçat a professorat, equip tutor, professionals de l’àmbit de la psicopedagogia i professionals de l’orientació, l’ocupació i la formació. A
càrrec de personal del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

HORARI: 10:30-11:30
LLOC: Sala d’actes (soterrani)

Xerrada sobre mobilitat
internacional

GM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES
AUTOMÒBILS

LLOC: Espai Gatassa. Aula d’arts plàstiques
(primera planta)
HORARI: 16.00 a 17.00h

HORARI: 11.30-12.30
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)

GM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISIQUES
I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL
HORARI: 11.30-12.30
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

GM OBRES D’INTERIOR DECORACIÓ
I REHABILITACIÓ
HORARI: 11.45-12.45
LLOC: Aula 2 (primera planta)

Adreçat a alumnat d’ESO, de cicles formatius
de grau mitjà i a d’altres persones que hi tinguin
interès. A càrrec del professorat del cicles
formatius de grau mitjà.

T’agradaria tenir més informació sobre
les possibilitats que presenta la Mobilitat
Internacional? Aquesta sessió t’apropa
a les opcions d’estudi i pràctiques a l’es·
tranger. Et pot permetre indagar i resoldre
tots els teus dubtes sobre la mobilitat a
l’estranger.
Adreçat a persones joves interessades i qualsevol persona, associació o família que tingui
interès en saber més sobre aquestes opcions.
A càrrec del Servei de Mobilitat Internacional
Jove del Maresme.

26/2/20 15:04

Inauguració de l’exposició
Transitar: acte central
LLOC: Biblioteca Antoni Comas
HORARI: a les 13.30h
A partir d’aquí l’exposició estarà oberta fins al
dia 8 d’abril a les 14h (consultar horaris)
L’exposició “Transitar. Orientar-se en un
món canviant” tracta sobre l’orientació
educativa i professional, entenen l’orien·
tació com a una competència necessària
al llarg de la vida, que va més enllà de les
transicions dins el sistema educatiu i que
afecta totes les persones al llarg del seu
recorregut vital. Tracta de com orientar-se
en un món canviant. Ofereix una mirada
humanista de l’orientació, més enllà de les
transicions dins del sistema educatiu, dels
centres i dels horaris lectius.
L’exposició recull l’essència de l’estratè·
gia d’orientació de suport a les transici·
ons educatives que impulsa la Gerència
de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona per lluitar contra l’abandona·
ment escolar prematur i promoure l’edu·
cació al llarg i ample de la vida.
S’ofereix per a totes les edats, estats de
vida i situacions personals i és una exposi·
ció vivencial, amb continguts reals en for·
ma d’imatges, textos i testimonis personals
que tothom pot aprofitar. L’exposició con·
sisteix en una casa tridimensional oberta,
que desplega les seves parets en forma de
panells i llindars. Els panells contenen tot el
material visual i textual. Els llindars (portes i
finestres) permeten circular per l’exposició,
física i visualment. El cos central del mun·
tatge és l’estructura de la casa, que evoca
els tres nivells simbòlics: planta, golfes i so·
terrani (realitat, somnis i malestars). Aques·
ta zona esdevé l’ancoratge, necessari per a
transitar per un món canviant; el jo: on soc,
on vull anar, què em frena.
Les visites es poden fer de manera indivi·
dual o en grup. Visitar TRANSITAR és una
experiència. No es tracta d’una exposició
tradicional, sinó d’una instal·lació que
convida a moure’s lliurement i anar des·
cobrint les seves propostes: il·lustracions
que interpel·len, missatges textuals, tes·
timonis reals, animacions...
No hi ha un ordre de visita; tothom transita
per l’exposició al seu aire, amb el full de
sala, seguint itineraris diferents, emprant
cadascú el temps que desitgi o disposi.
Les persones que es dediquen professio·
nalment a l’Educació (tècniques, orienta·
dores, docents…) també hi trobaran molts
recursos per a aplicar amb els col·lectius
amb els que treballen, tant en els panells
exposats com en el full de sala.

DIJOUS 26 DE MARÇ

GM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

Vine a conèixer les professions
de l’Ajuntament de Mataró

GM JARDINERIA I FLORISTERIA

LLOC: Espai Gatassa. Espai d’exposicions
(planta baixa)
HORARI: De 10.15 a 11.15h

HORARI: 09.00-10.00
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)
HORARI: 9.45-10.45
LLOC: Aula 1 (planta baixa)

Ensenyaments artístics
LLOC: Espai Gatassa. Aula taller (soterrani)
HORARI: De 10.30 a 11.30h i de 16.45 a 17.45h
Coneix quines són les opcions educatives
per a cursar ensenyaments artístics: arts
plàstiques, escèniques i música, en què
consisteixen, quines titulacions podràs
obtenir, entre altres.
Adreçat a a qualsevol persona que vulgui
recórrer aquesta via. A càrrec de Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS: MÚSICA
HORARI: 09.00-10.00
LLOC: Aula 2 (primera planta)

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS:
ARTS PLÀSTIQUES
HORARI: 09.15-10.15
LLOC: Aula taller (soterrani)

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS:
ARTS ESCÈNIQUES
HORARI: 10.30-11.30
LLOC: Aula 2 (primera planta)

Posa en valor la teva
experiència professional
LLOC: Espai Gatassa. Sala d’actes (soterrani)
HORARI: De 10.30 a 11.30h
Tens dos anys d’experiència laboral en una
ocupació i/o has fet cursos no formals?
Vols millorar el teu perfil professional?
Periòdicament es convoquen procedi·
ments d’avaluació i acreditació de com·
petències professionals que permeten
reconèixer l’experiència o la formació no
formal i obtenir-ne una certificació oficial.
En aquesta sessió t’explicarem els requi·
sits, funcionament, àmbits que es poden
acreditar, etc.

HORARI: 09.00-10.00
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

CURS DE PREPARACIÓ PER
A LA PROVA D’ACCÉS A GS
HORARI: 09.45-10.45
LLOC: Aula 2 (primera planta)

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

HORARI: 10.15-11.15
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS
DE 25 I DE 45 ANYS
HORARI: 18.00-19.00
LLOC: Aula taller (soterrani)

Adreçat a persones que estiguin interessades en els estudis que ofereixen les escoles
d’adults. A càrrec del personal docent de escoles d’adults de la ciutat.

Cicles formatius de grau mitjà
LLOC: Espai Gatassa. Espai d’exposicions
(planta baixa)
HORARI: De 9.00 a 10.45h
Presentació dels diferents cicles forma·
tius de grau mitjà que s’imparteixen a la
comarca. Quins són els cicles de grau
mitjà que es poden cursar i de quines
famílies professionals? Quins són els re·
quisits d’accés? Quines matèries es cur·
sen? Quines aptituds requereixen? Quines
sortides professionals s’associen a cada
cicle? Quines passarel·les hi ha cap a al·
tres ensenyaments?
Adreçat a alumnat d’ESO, de cicles formatius
de grau mitjà i persones que vulguin cursar-los.
A càrrec del professorat del cicles formatius de
grau mitjà.

Activitats en format de taula rodona amb
la participació de dones que estan ocu·
pant professions on estan subrepresen·
tades, que té la finalitat de trencar barre·
res i desmuntar estereotips d’accés de les
dones al mercat de treball.

LLOC: Espai Gatassa. Aula d’arts plàstiques
(primera planta)
HORARI: De 11.30 a 12.30h
Estàs estudiant batxillerat i no coneixes
els estudis universitaris als que pots op·
tar? Coneixes quines matèries ponderen
més que no pas altres a les PAU? Saps
si has de fer les PAU si vols accedir a la
universitat des dels cicles formatius de
grau superior? Què són les notes de tall i
com es calculen? Si tens aquests dubtes
o altres de semblants a aquests en relació
amb l’accés a la universitat.
Adreçat a alumnat de batxillerat, cicles
formatius de grau superior o persones interessades en l’accés a la universitat. A càrrec
personal tècnic del Servei d’Ocupació de
Mataró (SOM).

Què he de saber si vull
treballar... Als sectors del
comerç, hosteleria i logística
HORARI: De 11.30 a 12.30h
LLOC: Espai Gatassa. Espai d’exposicions
(planta baixa)
Convidarem empreses representatives
dels sectors del comerç, hostaleria i logís·
tica de Mataró per tal que ens expliquin la
diversitat de perfils professionals que hi
pot haver, quines competències demanen
per a treballar al seu sector, quines seran
les tendències als propers anys, quins
processos de selecció fan servir i altres
aspectes rellevants i d’interès per a les
persones participants.
Adreçat a alumnat i ciutadania interessats en
conèixer quines opcions ofereix la ciutat quant
a perfils professionals de sectors productius
representatius i també a persones que fan o volen
fer recerca de feina, per tal de conèixer les empreses i els seus sistemes de selecció. A càrrec
de personal propi de cada empresa convidada.

De què pots treballar a les
administracions públiques?

GM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
HORARI: 11.15-12.15
LLOC: Aula taller (soterrani)

HORARI: 10.45-11.45
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

GM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES
I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL
HORARI: 11.45-12.45
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)

HORARI: 11.45-12.45
LLOC: Aula taller (soterrani)

Ensenyaments esportius
de grau mitjà
LLOC: Espai Gatassa. Sala d’actes (soterrani)
HORARI: De 11.30 a 12.30h

Les ponents ens mostraran el seu dia a dia
de la seva feina, en què consisteix, quines
funcions desenvolupen, com hi ha acce·
dit i què significa treballar en un entorn
masculinitzat. També ens explicaran com
trencar alguns tabús i com normalitzar
aquesta realitat.

Quins són els cicles de grau mitjà que es
poden cursar? 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 al·
tres ensenyaments?

Adreçat a alumnat i ciutadania interessats en
conèixer noves ocupacions. A càrrec de les
diferents ponents convidades.

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

Altres formacions
professionalitzadores

TÈCNIC D’ESPORTS: FUTBOL, FUTBOL
SALA, BÀSQUET I SALVAMENT

LLOC: Espai Gatassa. Espai d’exposicions
(planta baixa)
HORARI: 16.00 a 17.00h

Espai de consulta sobre estudis

Anar a la universitat

CURS D’ACCÉS AL GM/PREPARACIÓ
A LA PROVA D’ACCÉS A GM

LLOC: Espai Gatassa. Aula taller (soterrani)
HORARI: De 11.45 a 12.45h

LLOC: Espai Gatassa. Aula taller (soterrani)
HORARI: De 10.30 a 11.30h i de 16.45 a 17.45h

A les escoles d’adults es cursen ensenya·
ments per obtenir titulacions (GES) i d’altres
que permeten accedir a d’altres estudis.

HORARI: 10.30-11.30
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)

GM EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS
I XARXES

Adreçat a qualsevol persona que tingui interès
en formar-se. A càrrec del personal tècnic de
Joventut i del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Mataró (SOM).

Adreçat a alumnat de GES o qualsevol persona
que vulgui retornar al sistema educatiu. A càrrec
de “Fem pedagogia” (Diputació de Barcelona).

GM EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Que res no t’aturi per ser dona

(Re)-enganxa’t als estudis,
aconsegueix el Graduat
d’Ensenyament Secundari (GES)

LLOC: Espai Gatassa. En diferents espais.
HORARI: De 9.00 a 13.00h i de 18.00 a 19.00h
(veure graella)

HORARI: 10.15-11.15
LLOC: Sala d’actes (soterrani)

GM ACTIVITATS COMERCIALS PERFIL
PROFESSIONAL MODA

T’agradaria conèixer altres formacions que
et preparen i certifiquen per treballar? Ne·
cessites saber quines opcions formatives
hi ha a la ciutat i a la comarca? Es repassa·
ran les certificacions específiques d’actu·
alitat, per si vols millorar el teu currículum i
obrir-te noves oportunitats laborals.

Ensenyaments que es cursen
a les escoles d’adults

GM CUINA/GASTRONOMIA/RESTAURACIÓ/
PASTISSERIA

Adreçat a qualsevol persona interessada en
conèixer quines possibilitats ofereix l’administració pública i també a totes aquelles que
estan interessades en treballar a l’administració pública i en conèixer quins són els seus
sistemes de selecció. A càrrec de personal
tècnic de la Direcció de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Mataró.

Adreçat a persones que tenen experiència
professional en una ocupació però no tenen
cap titulació, o bé disposen de titulacions no
reglades que no estan reconegudes al mercat
de treball. A càrrec del personal tècnic del
servei d’Ocupació de Mataró (SOM).

Coneix quines són les opcions educati·
ves per a les persones adultes que volen
reprendre o continuar els estudis. Les
sortides formatives després del GES: els
cicles formatius i altres opcions.

Vols accedir a un cicle formatiu de grau mit·
jà o superior i no tens els requisits d’entra·
da? Vols obtenir el GES a l’escola d’adults?
T’interessa accedir a la Universitat per ma·
jors de 25 o 45 anys? Les escoles d’adults
t’ofereixen aquestes possibilitats.

Administració, cossos de seguretat, cons·
trucció, jardineria, professorat, medi ambi·
ent, turisme, sociologia, psicologia, dret,
educació social, educació infantil....Vine a
conèixer la diversitat de perfils que treballen
a l’Ajuntament de Mataró i resol dubtes so·
bre com accedir a treballar a l’administració.

LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

LLOC: Espai Gatassa. Aula d’informàtica (planta 1)
HORARI: concertat cada 30 minuts de 9.30
a 12.30h i de 16.00 a 19.00h
Vols continuar estudis i no tens clar quins?
Necessites saber on i com obtenir tota la
informació que necessites? Coneixes
totes les opcions possibles? Saps quina
és la teva millor opció? Podràs resoldre
aquests i altres dubtes sobre el món
educatiu, alhora que t’orientarem per tal
d’identificar les teves expectatives i dis·
senyar el teu itinerari formatiu.
Adreçat a alumnat de 4t ESO, batxillerat, cicles
formatius, escoles d’adults i obert a la participació de qualsevol persona que tingui interès en
la continuació d’estudis. A càrrec del personal
tècnic de la Direcció d’Ensenyament i del Servei
d’Ocupació de Mataró (SOM).
Cal reservar hora al programa d’inscripcions o
bé el mateix dia a la sala d’informàtica.

DIVENDRES 27 DE MARÇ
Els cicles formatius
de grau mitjà (II)
LLOC: Espai Gatassa. En diferents espais
HORARI: De 9.00 a 12.45h
Presentació dels cicles formatius de grau
mitjà que s’imparteixen a comarca. 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 re·
quereixen? 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 persones que vulguin cursar-los.
A càrrec del professorat dels cicles formatius
de grau mitjà.
GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

HORARI: 09.00-10.00
LLOC: Aula d’arts plàstiques (primera planta)

GM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
HORARI: 09.00-10.00
LLOC: Sala d’actes (soterrani)

HORARI: 11.30-12.30
LLOC: Sala d’actes (soterrani)

Ocupa’t del teu futur: coneix
ocupacions desconegudes
LLOC: Espai Gatassa. Aula taller (soterrani)
HORARI: De 9.15 a 10.15h
El que no coneixes no et pot interessar... sota
aquesta frase es pretén apropar professions
poc conegudes del sector industrial i tecno·
lògic. Activitat desenvolupada en format de
taula rodona i racons per resoldre dubtes
i contactar directament amb les persones
ponents per tal de conèixer aquestes sorti·
des professionals poc conegudes.
Cada ponent ens explicarà en què con·
sisteix la seva ocupació, en quines con·
dicions es dona, quins requisits cal tenir
i quines perspectives de futur té. També
amb la finalitat de desmuntar mites sobre
alguns sectors professionals.
Adreçat a alumnat i ciutadania en general
interessats en conèixer ocupacions i sectors
professionals amb demanda d’ocupació.
A càrrec dels diferents ponents convidats.

Espai de consulta sobre estudis
LLOC: Espai Gatassa. Aula d’informàtica (planta 1)
HORARI: concertat cada 30 min de 9.30 a 12.30h
Cal reservar hora al programa d’inscripcions o
bé el mateix dia a la sala d’informàtica.

TOTS ELS DIES
(DE DILLUNS A DIVENDRES)
Punt d’informació de l’Oficina
Jove del Maresme - Sidral
LLOC: Entrada de l’Espai Gatassa.
HORARI: de 10.00 a 13.00h
Jove, tens algun dubte? Necessites in·
formació o assessorament sobre algun
tema? L’Oficina Jove del Maresme-Sidral
forma part de la Xarxa Nacional d’Emanci·
pació Juvenil de Catalunya i posa a l’abast
de les persones joves eines i informació
per a facilitar el seu procés d’emancipa·
ció i autonomia. L’Oficina Jove ofereix un
servei d’assessorament individual per
part d’una professional especialitzada
en informació juvenil, la qual pot oferir in·
formació actualitzada i de qualitat sobre
diferents àmbits d’interès juvenil.
Adreçat a joves en general. A càrrec del personal tècnic de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral.

TOTS ELS DIES
(DE DIMARTS 24 DE MARÇ A
DIJOUS 9 D’ABRIL, INCLÒS DISSABTES)
Exposició Transitar

GM EMERGÈNCIES SANITÀRIES

LLOC: Biblioteca Antoni Comas,
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 110.

HORARI: 09.15-10.15
LLOC: Espai exposicions (planta baixa)

CALENDARI: de dimecres 25 de març
a les 12.30 a dimarts 7 d’abril a les 20.30h

GM CONFECCIÓ I MODA

HORARI: Dilluns, dimarts i dijous de 15.30 a
20.30h / Dimecres i divendres de 9.30 a 20.30h
Dissabtes de 10 a 14h

GM ACTIVITATS COMERCIALS

(Els dimecres 25 de març i 1 d’abril, l’exposició
romandrà tancara de 17.30 a 19.00h).

HORARI: 11.30-12.30
LLOC: Aula 2 (primera planta)
HORARI: 10.15-11.15

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
A LES ACTIVITATS DE LA SIOP:
Calendari: del 3 al 18 de març de 2020, ambdós inclosos.
www.mataro.cat/siop
Telèfon d’atenció ciutadana: 010
Telèfon des de fora de Mataró: 807 11 70 10
Horari: de 8 a 19 h, de dilluns a divendres (excepte festius).
Preu de la trucada: en funció de les tarifes de cada operador.
Telèfons d’informació general (de 8 a 15 h):
Direcció d’Ensenyament: 93 758 23 31
Direcció de Promoció Econòmica. Servei d’Ocupació de Mataró (SOM):
93 757 82 41 – 93 758 21 31

@matarocat | #SIOPesFutur
Cal inscripció prèvia a les activitats

ORGANITZAT PER:

AMB EL PATROCINI DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament de Pineda
Centre de formació d’adults Can Marfà
Centre de formació d’adults Can Noè
Centre de Recursos Pedagògics de
Mataró del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya
Consell Comarcal del Maresme
Cos de bombers de la Generalitat
de Catalunya
Cos de mossos d’esquadra
de la Generalitat de Catalunya
Escola Freta
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Escola Pia Santa Anna
Institut d’Alella
Institut Alexandre Satorras
Institut Bisbe Sivilla (Calella)
Institut Lluís Domènech i Montaner
(Canet de Mar)
Institut Miquel Biada
Institut de Premià de Mar
Institut Puig i Cadafalch
Institut Thos i Codina
Institut de Santa Susanna
TecnoCampus

I només depèn de tu.
A la SIOP de Mataró hi trobaràs
tots els estudis que pots cursar.
I les eines per decidir el teu camí 
i arribar allà on tu vulguis.
www.mataro.cat/siop
@matarocat | #SIOPesFutur
Cal inscripció prèvia a les activitats
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