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Benvolgut/uda director/a,  
 
Com ja us vam comunicar, l’EXPOJOVE 2021 no es podrà fer com en les anteriors edicions en format presencial i ens hem 

hagut d’adaptar a un format virtual. Serà entre els dies 20 i 30 d'abril de 2021. 

 
Un dels objectius de l’EXPOJOVE és completar la informació i l’orientació que es fa en els centres, tant en l’ensenyament 
secundari obligatori com al postobligatori, per tal d’encaminar els i les joves a les diverses possibilitats acadèmiques i 
professionals. 
 
En aquesta edició, s’hi podrà trobar l’oferta d’ensenyaments professionals amb estands particulars que ha preparat cada 
institut amb la seva oferta formativa. També, com en les altres edicions, s’hi podrà obtenir informació dels estudis de 
batxillerat, programes de formació i inserció, itineraris formatius específics, formació de persones adultes, cicles d’arts 
plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, idiomes, formació professional de grau bàsic i l’oferta formativa de les 
universitats. Alhora hi haurà un apartat sobre orientació laboral i més recursos per al jovent. 
 
Els alumnes a qui va  adreçada l’EXPOJOVE, entre d’altres, són els que finalitzen l’ESO, els de batxillerat -tant de primer 
com de segon curs-, els que cursen ensenyaments professionals de grau mitjà, com també els de grau superior i els que 
estan cursant un dels programes de formació i inserció. 
 
Per garantir que l’EXPOJOVE virtual sigui un èxit convé més que mai, com podeu comprendre, la vostra col·laboració en 
els següents punts: 
 

 Afegir a la web del centre l’enllaç i l’anunci de la Fira virtual EXPOJOVE2021: 
 

EXPOJOVE 2021: https://firesvirtuals.cat/expojove 
Anunci: ExpoJove Virtual 2021 
Visita’ns a l’Expojove Virtual: https://www.youtube.com/watch?v=n6YVpvKw2zQ 
 

 Incorporar la visita a l’EXPOJOVE virtual dins les activitats d’orientació escolar i professional que el centre té 
programades i etiquetar-nos amb #expojovevirtual2021. En els proper dies us farem arribar un tutorial de visita 
a la fira virtual perquè els tutors i les tutores puguin preparar la sessió.  

 

 Apuntar-vos al calendari de sessions virtuals organitzades pel Consell Comarcal del Gironès a través de la 

plataforma ZOOM. Aquestes sessions de 2 hores estan pensades per informar i resoldre dubtes sobre I després 

de l'ESO què? i a continuació fer una visita virtual per la fira acompanyats per professionals que treballen al 

vostre territori. Convindria que l’alumnat pogués tenir accés lliure i individual amb dispositiu propi (mòbil, 

tauleta o ordinador). Formulari d’inscripció 

 

 Animar l’alumnat a participar al “concurs Two pots” amb diverses preguntes sobre el contingut de la fira virtual. 
Més informació a la web https://firesvirtuals.cat/expojove a partir del dia 20 d’abril. 
 

 Fer difusió i seguiment de l’EXPOJOVE2021 a les xarxes socials.  

  @expojovevirtual   @expojovegirona 
 
Us agraeixo una vegada més el vostre interès per impulsar i intentar millorar aquesta activitat d’orientació escolar i 
professional per als joves, cosa que ha fet possible l’èxit en les edicions anteriors. 
 
Ben cordialment, 
 
 
 
 
Martí Fonalleras Darnaculleta 
Director dels Serveis Territorials a Girona 
 
Girona, 8 d'abril de 2021 

https://firesvirtuals.cat/expojove/
https://youtu.be/8fz7pJaQkqU
https://www.youtube.com/watch?v=n6YVpvKw2zQ
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