
ACTIVITATS
// Espai exterior  //
DIJOUS 17 i DIVENDRES 18
10 - 13 h / ROCÒDROM: PRÀCTIQUES D'ESCALADA
Organitza_Institut Cal·lípolis i Nil Travel SCB

10 - 13 h / SKATE PARK: EQUIPAMENT AMB ELEMENTS FABRICATS AMB FUSTA
Organitza_Institut Pere Martell

10 - 13 h / VEHICLES DE MOTOR: DIVERSOS TALLERS DEMOSTRATIUS
Organitza_Institut Pere Martell

tot el dia / MANTENIMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA
RENOVABLE. Organitza_Institut Pere Martell

tot el dia / BUS DE LA PREVENCIÓ. Aula mòbil per sensibilitzar sobre la importància de la
prevenció de riscos laborals.
Organitza_Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

16 - 19 h / AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DEL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS
Organitza_Institut Comte de Rius

// Plaça i escenari  //
DIJOUS 17
9:30 - 10:30 h / SHOW ROOM: APARADORS VIVENTS
Organitza_Institut Vidal i Barraquer

11 - 11:30 h / VISATGISME I FORMA DEL COS
Organitza_Institut Vidal i Barraquer

11 - 12 h / 15:30 - 16:30 h COM COSTA MOURE'S! DISCAPACITAT I MOBILITAT
Organitza_Institut Vidal i Barraquer

12 - 12:45 h / MOSTRA-EXHIBICIÓ DE PENTINATS DE FANTASIA
Organitza_Institut Cal·lípolis

17 - 18:30 h / FABRICANT UN FUTUR SOSTENIBLE
Organitza_Novatècnica

DIVENDRES 18
11 - 12 h / TALLER DE CUINA
Organitza_Programes PQPI Tarragona

12 - 12:30 h / BODY PAINTING: MOSTRA DE MAQUILLATGES CORPORALS
Organitza_Institut Cal·lípolis

12 - 12:30 h / VISATGISME I FORMA DEL COS
Organitza_Institut Vidal i Barraquer

12:45 - 13:30 h / EVAQUACIÓ I TRASLLAT DE VÍCTIMES
Organitza_Institut Cal·lípolis

13 - 13:30 h / TALLER: JUGUEM AMB EL PARAIGÜES
Organitza_Institut Vidal i Barraquer

15:30 - 16:30 h / COM COSTA MOURE'S! DISCAPACITAT I MOBILITAT
Organitza_Institut Vidal i Barraquer

17- 18:30 h / FABRICANT UN FUTUR SOSTENIBLE
Organitza_Novatècnica

// Espai interior Firal //
CAMPIONAT SCALEXTRIC “GRAN PREMI FÒRUM DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL”
Competició en circuït 5 x 2 metres d'Scalextric “The Original” de 2 carrils. Obert a tots els públics.
Organitza_Institut Comte de Rius

MONSTER'S PARADE
Espectacle demostratiu de l'especialitat formativa de caracterització. Desfilada de zombies pel recinte
firal, organitzada per alumnes i/o models d'aquests estudis.
Organitza_Institut Cal·lípolis

CROMA! TÈCNIQUES TELEVISIVES
Taller demostratiu del funcionament d'un Chroma Key.
Organitza_Institut Pere Martell

PARTICIPA!

HORARIS
9.30 - 19 h

Vine amb bus
LÍNIA 2 Nàutic – Hospital Joan XXIII

Pàrquing
Pàrquing la Pedrera, a 20 metres del recinte firal

Entrada gratuïta

Més informació
977 243 609, 977 248 409
empresesiocupacio@tarragona.cat
http://imet.tarragona.cat

NO ET PERDIS!

PALAUCONGRESSOS

RECINTE
FIRAL



PERQUÈ ANEM VESTITS I VESTIDES?
11:30 - 12 h // Sala Minerva  //
Xerrada conferència organitzada per l'Institut Vidal i Barraquer on s'explicarà com la
nostra forma de vestir transmet la nostra manera de ser.
Organitza_ Institut Vidal i Barraquer

ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I DE DISSENY
12 - 12:45 h // Sala Medusa  //
Xerrada sobre els ensenyaments artístics i de disseny, adreçada a persones interessades
en l'art i el disseny com a opció de desenvolupament formatiu i professional.
Organitza_ EADT - Escola d'Art i Disseny de Tarragona (Diputació de Tarragona)

COM FUNCIONA UNA PLACA FOTOVOLTAICA?
13 - 14 h // Sala Minerva  //
Xerrada expositiva, amb simulació de la instal·lació i el funcionament d'una placa
fotovoltaica.
Organitza_ Fons Formació. Inscripcions: 977 22 88 15

CRISI ECONÒMICA I NECESSITATS FORMATIVES DE L'ECONOMIA PRODUCTIVA
13 - 14:30 h // Sala Medusa  //
Taula rodona dels agents socials sobre l'ajust dels continguts de la formació professional
a les necessitats de l'economia productiva del territori.
Organitza_ Ajuntament de Tarragona

TARDA ///////////////////////////////////////////////////////////////////

LABORATORIS REMOTS: PROJECTE L@BOREM
16 - 17 h // Sala Minerva  //
Taller demostratiu de L@borem, un sistema de gestió i control d'accés a laboratoris
remots. L'objectiu d'aquesta aplicació és permetre als usuaris/àries accedir als
laboratoris de forma remota per tal que puguin realitzar les pràctiques corresponents
als seus estudis.
Organitza_ Institut Comte de Rius (Inscripcions: 977 24 13 84)

L'EXPERIÈNCIA DE L'AULA VIRTUAL: UNA EINA D'APRENENTATGE
16 - 17 h // Sala Medusa  //
Xerrada col·loqui i projecció audiovisual sobre el desenvolupament de l'aula virtual al
centre com a eina d'aprenentatge.
Organitza_ Institut Pere Martell

HI HA MOLTS CAMINS...
17 - 18 h // Sala Medusa  //
Xerrada sobre les alternatives i l'oferta formativa un cop finalitzada l'etapa obligatòria
de l'educació secundària (ESO).
Organitza_ Equip d'Orientació Professional - STT Departament d'Ensenyament a
Tarragona

FER UN PQPI, TOTA UNA EXPERIÈNCIA
17- 18 h // Sala Minerva  //
Xerrada col.loqui explicativa del funcionament dels Programes de Qualificació Professional
Inicial (utilitat, certificació, etc). Exposició de l'oferta de PQPI de Novatècnica.
Organitza_ Novatècnica

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL: UNA EINA ESTRATÈGICA
18 - 19 h // Sala Minerva  //
Xerrada col·loqui. La FP és una eina estratègica que està i ha d'estar al servei de les
persones i de les empreses. Ha de  tenir un caràcter integrador, qualificador, flexible
i modular. Ha de permetre la capitalització de la formació i l'experiència professional.
Organitza_ Institut Comte de Rius (Inscripcions: 977 24 13 84)

SUPÒSITS PRÀCTICS PER A L'ORIENTACIÓ
16 - 18 h // Sala Medusa  //
Taller adreçat a professionals de l'àmbit educatiu principalment els/les tutors/es
d'Educació Secundària Obligatòria.
Organitza_ Equip d'Orientació Professional - STT Departament d'Ensenyament a
Tarragona

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL: UNA EINA ESTRATÈGICA
17 - 18 h // Sala Minerva  //
Xerrada col·loqui. La FP és una eina estratègica que està i ha d'estar al servei de les
persones i de les empreses. Ha de  tenir un caràcter integrador, qualificador, flexible
i modular. Ha de permetre la capitalització de la formació i l'experiència professional.
Organitza_ Institut Comte de Rius (Inscripcions: 977 24 13 84)

XERRADA: DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS AL MERCAT LABORAL
18 - 19 h // Sala Medusa  //
Xerrada col·loqui sobre les possibilitats d'inserció laboral dels/les alumnes dels centres
de formació de persones adultes.
Organitza_ Centres de formació de persones adultes de Tarragona

L'EXPERIÈNCIA DE L'AULA VIRTUAL: UNA EINA D'APRENENTATGE
18 - 19 h // Sala Minerva  //
Xerrada col·loqui i projecció audiovisual sobre el desenvolupament de l'aula virtual al
centre com a eina d'aprenentatge
Organitza_ Institut Pere Martell

MATÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROGRAMES D'INTERCANVI: ERASMUS, COMENIUS, OPIR I ALTRES
10 - 10:30 h // Sala Minerva  //
Xerrada col·loqui sobre el funcionament i gestió dels diversos programes d'intercanvi:
Erasmus, Comenius, OPIR i altres.
Organitza_ Institut Pere Martell

AJUDEM-LOS A DECIDIR
10 - 12 h // Sala Medusa  //
Xerrada adreçada a professionals de l'àmbit educatiu principalment els/les tutors/es
de 3r i 4t d'Educació Secundària Obligatòria.
Organitza_ Equip d'Orientació Professional - STT Departament d'Ensenyament a
Tarragona

PERQUÈ ANEM VESTITS I VESTIDES?
10:30 - 11 h // Sala Minerva  //
Xerrada conferència organitzada per l'Institut Vidal i Barraquer on s'explicarà com la
nostra forma de vestir transmet la nostra manera de ser.
Organitza_ Institut Vidal i Barraquer

COM FUNCIONA UNA PLACA FOTOVOLTAICA?
11 - 12 h // Sala Minerva  //
Xerrada expositiva, amb simulació de la instal·lació i el funcionament d'una placa
fotovoltaica.
Organitza_ Fons Formació. Inscripcions: 977 22 88 15

L'ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL
12 - 12:45 h // Sala Minerva  //
Recorregut pel web del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): Recursos i tècniques
per a la recerca de feina, emprenedoria, orientació professional, serveis d'ocupació
europeus, fitxes d'ocupacions.
Organitza_ Sevicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I DE DISSENY
12 - 12:45 h // Sala Medusa  //
Xerrada sobre els ensenyaments artístics i de disseny, adreçada a persones interessades
en l'art i el disseny com a opció de desenvolupament formatiu i professional.
Organitza_ EADT - Escola d'Art i Disseny de Tarragona (Diputació de Tarragona)

L'OBSERVACIÓ DEL MERCAT LABORAL: CONÈIXER, FORMAR, TREBALLAR
13:30 - 14:15 h // Sala Medusa  //
Presentació del conjunt de recursos disponibles a l'Observatori de les Ocupacions del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Aquest observatori és una eina per facilitar
l'anticipació a les necessitats formatives del futur.
Organitza_ Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

TARDA ///////////////////////////////////////////////////////////////////

ESTRÈS: IMPACTE  DE LA FCT SOBRE L'ALUMNAT
15:30 - 16 h // Sala Minerva  //
Presentació de l'estudi dels factors estressants de la proximitat de la Formació en
Centres de Treball (FCT) sobre l'alumnat de Cures Auxiliars d'Infermeria.
Organitza_ Institut Pont del Diable

LABORATORIS REMOTS: PROJECTE L@BOREM
16 - 17 h // Sala Minerva  //
Taller demostratiu de L@borem, un sistema de gestió i control d'accés a laboratoris
remots. L'objectiu d'aquesta aplicació és permetre als usuaris/àries accedir als laboratoris
de forma remota per tal que puguin realitzar les pràctiques corresponents als seus
estudis.
Organitza_ Institut Comte de Rius (Inscripcions: 977 24 13 84)

PROGRAMA              17 MARÇ dijous
XERRADES / TAULES RODONES

MATÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////

FER UN PQPI, TOTA UNA EXPERIÈNCIA
10 - 11 h // Sala Medusa  //
Xerrada col.loqui explicativa del funcionament dels Programes de Qualificació Professional
Inicial (utilitat, certificació, etc). Exposició de l'oferta de PQPI de Novatècnica.
Organitza_ Novatècnica

L'ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL
10 - 10:45 h / 14 - 14:45 h // Sala Minerva  //
Recorregut pel web del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): Recursos i tècniques
per a la recerca de feina, emprenedoria, orientació professional, serveis d'ocupació
europeus, fitxes d'ocupacions.
Organitza_ Sevicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

PROGRAMES D'INTERCANVI: ERASMUS, COMENIUS, OPIR I ALTRES
11 - 11:30 h // Sala Minerva  //
Xerrada col.loqui sobre el funcionament i gestió dels diversos programes d'intercanvi:
Erasmus, Comenius, OPIR i altres.
Organitza_ Institut Pere Martell

EL TRANSPORT I LOGÍSTICA: UN SECTOR AMB FUTUR PROFESSIONAL
11- 12:30 h // Sala Medusa  //
Taula rodona amb l'assistència de professionals del sector del transport i la logística,
procedents d'empreses capdavanteres al Tarragonès: transport terrestre, marítim i
intermodal.
Organitza_ Institut Vidal i Barraquer

PROGRAMA
XERRADES / TAULES RODONES

18 MARÇ divendres
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