BASES DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ENSENYAMENTS SUPERIORS DE
CIUTADELLA 2019
1. OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
Des de l’any 2014, a Ciutadella s’organitza la Fira d’Ensenyaments Superiors, una fira única a Menorca i
que després de cinc edicions ja és un referent al municipi i a la resta de l’illa; a més de ser coneguda fora
d’aquesta.
El Centre Municipal Universitari, juntament amb el Punt Jove de Ciutadella, organitza aquesta fira amb la
finalitat de facilitar l’oferta formativa a les persones interessades a iniciar estudis superiors o continuar la
seva formació.
Podran participar universitats i centres de formació que ofereixen titulacions superiors homologades (graus
universitaris, graus superiors de formació professional, ensenyaments artístics), així com entitats que
gestionen allotjament per a estudiants (residències universitàries, col.legis majors...).
La Fira d'Ensenyaments Superiors persegueix l’objectiu d’aglutinar una mostra representativa del ventall
d’estudis superiors i algunes opcions d’habitatge per als futurs estudiants.
Es constituirà una Comissió Mixta formada per represnetants de diferents instituts de Menorca i le stècnics
d’Educació i Joventud de l’Ajuntament de Ciutadella que organitzen la Fira. La Comissió Mixta integrarà:
a- Un orientador i/o professor de tres centres de secundària de Menorca.
b- La tècnic del Punt Jove de l’Ajuntament de Ciutadella
f- La tècnic del Centre Municipal Universitari de l’Ajuntament de Ciutadella
Aquesta Comissió Mixta valorarà les sol.licituds de les diferents entitats inscrites segons els criteris
detallats al punt 8 d’aquestes bases i vetllarà perquè el contingut de la mostra disponible a la Fira
d’Ensenyaments Superiors sigui variada i interessant per als visitants.
Per a qualsevol informació sobre el procediment i l’organització de la Fira d’Ensenyaments Superiors
l’interessat es podrà adreçar a l’ Ajuntament de Ciutadella de Menorca (Àrea Socioeducativa): al Centre
Municipal Universitari (cmu@ajciutadella.org / 971386332).
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2. LLOC, DATES i HORARI
L'espai firal és la Sala Multifuncional de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, situada al carrer Sant
Antoni Maria Claret, s/n.
La Fira d’Ensenyaments Superiors 2019 es durà a terme els dies 18 i 19 d’octubre de 2019.
Horari d’obertura al públic:
Divendres: de 9 a 14 (cites concertades amb els cursos: 2 n de batxiller, de CFGS i de CFGM de Menorca)
de 17 a 19h (públic en general)
Dissabte: de 10 a 13.30h (públic en general)
L’entrada serà gratuïta per als visitants.
El personal dels estands podrà accedir al recinte mitja hora abans d’obrir al públic, i és imprescindible que
estigui fins al tancament de la Fira, un cop finalitzada l’entrada de públic.
Durant l’horari de la Fira, els estands hauran d’estar oberts amb puntualitat als visitants i degudament
atesos pel personal.
3. RECINTE FIRAL, CARACTERÍSTIQUES I LÍMIT D’ESTANDS
El nombre màxim d’estands serà de 33, i es dividiran en 3 categories d’activitat:
Categoria 1: universitats i centres que ofereixen estudis universitaris.
Categoria 2: centres que ofereixen estudis superiors no universitaris.
Categoria 3: oferta compementària (allotjament per a estudiants)
Les entitats interessades a oferir demostracions fora de l’estand ho hauran d’indicar en el full d’inscripció.
L’Organització es reserva la facultat de seleccionar les propostes, segons l’espai restant, i en benefici
d’una estructura coherent de la Fira. A més, valorarà l’interès que l’activitat es desenvolupi a la sala dels
Cinemes Canal Salat.
L’adjudicació d’espais és un dret exclusiu de l’Organització. A fi d’aconseguir una distribució racional de
l’oferta i de l’espai, l’organització es reserva la facultat de distribuir-los segons el seu criteri.
Per participar a la Fira d’Ensenyaments Superiors de Ciutadella no es pagarà lloguer.
L’estand inclou:


Estructura modular quadrada (de 3 m de llarg, 3 m de fons i 3 m d’altura)



Taula rectangular (2,20 x 0,80 cm) i 2 cadires



Il·luminació amb raïls de focus i quadre elèctric monofàsic i diferencial amb dos endolls lliures



Rètol amb nom de l’expositor
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Connexió internet wi-fi

L’organització es farà càrrec de:


Publicitat estàtica i mitjans de comunicació



Tríptic firal



Servei de neteja general i d’espais comuns



Servei de seguretat (Muntatge-Fira-Desmuntatge)

4. MUNTATGE I DESMUNTATGE
Muntatge d’expositors: dijous 17 d’octubre, de 9.30 a 13.30h i de 16 a 19h
Desmuntatge d’expositors: dissabte 19 d’octubre, de 13.30h a 15.30h
Durant els horaris de muntatge i desmuntatge d’expositors, així com durant l’horari d’obertura de la Fira, hi
haurà personal de l’Organització per a atendre el personal dels estands. Una vegada finalitzat el
desmuntatge, el 19 d’octubre a les 15.30hh, l’organització no es responsabilitza dels materials que quedin
als estands.
5. PARTICIPACIÓ
Podran participar les categories d’activitats que es detallen a continuació:
Categoria 1: universitats i centres que ofereixen estudis universitaris
Categoria 2: centres que ofereixen estudis superiors no universitaris
Categoria 3: oferta complementària (allotjament per a estudiants)
Podran participar les universitats i centres de formació públics i privats, en els quals es cursen estudis
superiors conduents a una titulació homologada, així com entitats que ofereixen informació referent a
habitatge per a estudiants.

6. REQUISITS D’ADMISSIÓ, PROCEDIMENT I TERMINIS
Per participar a la Fira d’Ensenyaments Superiors, els interessats hauran de presentar la sol.licitud
d’inscripció telemàtica disponible al web municipal. A més, hauran d’adjuntar a la sol.licitud el logotip de
l’entitat que ha de sortir al material divulgatiu.
Si una entitat no disposa de les necessitats tècniques requerides per a la inscripció telemàtica,
excepcionalment s’admetrà el lliurament per correu electrònic al Centre Municipal Universitari de Ciutadella
(cmu@ajciutadella.org); la sol.licitud serà vàlida quan l’organització confirmi la rebuda.
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El període d’inscripció a la Fira d’Ensenyaments Superiors s’inicia el dia 10 de maig i finalitza el 10 de
juny de 2019, ambdós inclosos. Durant aquest període, les bases de participació i el model de sol.licitud
restaran publicats a la pàgina web de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (www.ajciutadella.org).
En el supòsit de disposar de menys sol·licituds que límit d’estands en una de les categories i més
sol·licituds que límit d’estands en l’altra, l’Ajuntament podrà variar el nombre de titulars per categoria fins
arribar al màxim de 33 estands.
Una volta finalitzat el termini d’inscripció, el 17de juny es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de
Ciutadella (www.ajciutadella.org) la llista provisional d’entitats admeses i excloses. El 28 de juny es
puiblicarà la relació definitiva d’entitats admeses.
7. REQUISITS DE SELECCIÓ
El nombre òptim d’estands és de 33, amb la distribució que es detalla a continuació:
Categoria 1: 18 universitats i centres que ofereixen estudis universitaris.
Categoria 2: 9 centres que ofereixen estudis superiors no universitaris.
Categoria 3: 3 d’oferta compementària (allotjament per a estudiants)
Cadascuna de les sol·licituds seran avaluades d’acord amb els criteris exposats a l’apartat 8 d’aquestes
bases.
Les primeres 18 entitats de la Categoria 1, les primeres 9 entitats de la Categoria 2, les primeres 3
entitats de la Categoria 3 que obtinguin la millor puntuació, seran les autoritzades a participar a la Fira
d’Ensenyaments Superiors 2019.
8. CRITERIS I VALORS
8.1. Categoria 1: universitats i centres que ofereixen estudis universitaris.

CRITERI

VALOR MÀXIM

Universitats públiques

4

Universitats concertades

2

Universitats privades

1

Universitats amb estudis que
puguin fer a les llles Balears

es

2

Centres amb una oferta àmplia i
variada d’estudis

2

Centres amb una oferta d’interès per
als estudiants de Menorca

1
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8.2. Categoria 2: centres que ofereixen estudis superiors no universitaris.

CRITERI

VALOR MÀXIM

Centres públics

4

Centres concertats

2

Centres privats

1

Centres amb estudis que es puguin
fer a les lles Balears

2

Centres amb una oferta àmplia i
variada d’estudis

2

Centres amb una oferta d’interès per
als estudiants de Menorca

1

8.3. Categoria 3: oferta complementària (allotjament per a estudiants)

CRITERI

VALOR MÀXIM

Entitats públiques

5

Entitats amb
oferta a ciutats i/o
comunitats autònomes diverses

4

Entitats vinculades a universitats o
centres de formació superior

2

Entitats amb una oferta d’interès per
als estudiants de Menorca

1
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