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19 i 20
d’octubre
de 2018

Sala Multifuncional
de Ciutadella

HORARI
Divendres 19 d’octubre

De 9 a 14h	Visites concertades
amb els instituts de Menorca
De 16 a 19h
Obert al públic en general

Dissabte 20 d’octubre

De 10 a 13.30h Obert al públic en general

Vine i informa’t
de primera mà
amb les universitats i
els centres educatius!

ENTRADA
GRATUÏTA

Què hi trobareu?

Activitats complementàries

La Fira d’Ensenyaments Superiors és un espai dedicat a
facilitar l’accés a la informació i l’orientació acadèmica
i professional als estudiants. A més, pretén assessorar
les famílies, els professionals que treballen en orientació acadèmica i a totes aquelles persones interessades
a continuar la seva formació.

DIVENDRES 19

Encertar en la tria dels estudis és una qüestió que preocupa a tots els estudiants que volen continuar la seva
formació; la Fira és concebuda com un espai dedicat
a donar a conèixer l’oferta d’estudis, els itineraris formatius i proporcionar recursos que facilitin la tria a
consciència. Per açò, s’han organitzat sessions informatives i tallers d’orientació.

DISSABTE 20

La V Fira aposta per una mostra més completa d’estudis superiors de formació professional i grau universitari, i també d’allotjament per a estudiants i beques.

12h Xerrada col·loqui d’informació i orientació:

Vine i informa’t de primera mà amb les universitats i
els centres educatius!

17h Generant vocacions de futur
en l’àmbit de la tecnologia,
a càrrec de La Salle-Universitat Ramon Llull
Destinataris: alumnes de 4t d’ESO,
1r de batxillerat i formació professional

11h N’hi ha que neixen amb estrella i
n’hi ha que neixen estrellats,
a càrrec de Maria del Mar Socias, directora del
Departament d’Orientació i Inserció professional de la UIB
Destinataris: alumnes i famílies de 4t d’ESO i
cicles fomatius de grau mitjà

l’aventura de construir el vostre projecte
de vida i professional,

a càrrec de l’equip de professionals d’Educaweb
Destinataris: alumnes i famílies de 1r i 2n de batxillerat i
cicles formatius de grau superior
Lloc: Sala dels Cinemes Canal Salat

Per a més informació:
Centre Municipal Universitari
Tel. 971 38 63 32
facebook.com/centremunicipaluniversitari

