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14, 15 i 16 de març 

 
 

 

Què t’oferim? 
 

• Tallers i xerrades: 
 

⇒ Dirigides als alumnes d’ESO 

 

- Sí puc!!!: Conferència dinàmica en la que es farà èmfasi en la 
motivació i les ganes de fer les coses com a base de l’èxit 
personal. Aquesta xerrada, dirigida per Pere Clotet (psicòleg 
especialitzat en educació emocional), està adreçada als 
alumnes de 1r i 2n d’ESO i es donarà eines de com vèncer les 
situacions adverses, els estats d’ànim negatius i com cal 
aprendre dels errors. 
 

- Taller de comunicació i cohesió de grup amb cavalls: En aquest 
taller, també dirigit per Pere Clotet, es treballarà la 
comunicació, cohesió i la coordinació entre els membres del 
grup per tal de que puguin desenvolupar l’empatia entre ells, i 
també que puguin descobrir la importància d’un bona sintonia 
per tal d’aconseguir objectius comuns. Tal com diu el títol, serà 
un taller amb diferents activitats en interacció amb els cavalls 
per tal de poder reconèixer la importància de la comunicació 
en les dinàmiques d’equip, i paral·lelament treballar la cohesió 
de grup. Amb aquestes eines podem veure com afrontar els 
conflictes que es puguin crear dins l’equip. 
 

- Taller de rap: dinàmiques que ens porta l’entitat “Versembrant” 
per realitzar diverses dinàmiques per tal de reflexionar i 
plasmar musicalment les idees que els i les joves tenen 
respecte el bullyng o la violència de gènere i treballar les seves 
habilitats comunicatives com a eina de creixement personal. 

 



- El treball de recerca: Els estudiants de 2n de batxillerat tenen 
l’oportunitat de donar a conèixer l’esforç que suposa fer un 
treball de recerca i que tan poca visibilitat tenen després. 
Després de la exposició el presentador s’encarregarà de 
dinamitzar el debat entre els diferents participants i 
especialistes amb els temes exposats per aprofundir sobre els 
treballs que es presenten. 

 
- Quant tot no és tan fàcil: Els i les joves immigrants que formen 

part del Centre d’Acollida Montsià, de la Fundació Diagrama, i 
noies magrebins que han assolit el seu somni de realitzar una 
carrera professional, ens explicaran les seves vivències per ser 
conscients que, moltes vegades, no tot és tan fàcil. 

 
 

⇒ Dirigides als alumnes de Batxillerat, Clicles Formatius de 

Grau Mitja i Superior, i Joves desocupats. 
 

- El treball de recerca: Els estudiants de 2n de batxillerat tenen 
l’oportunitat de donar a conèixer l’esforç que suposa fer un 
treball de recerca i que tan poca visibilitat tenen després. 
Després de la exposició el presentador s’encarregarà de 
dinamitzar el debat entre els diferents participants i 
especialistes amb els temes exposats per aprofundir sobre els 
treballs que es presenten. 

 
- Crea la teva marca personal: xerrada de motivació a càrrec 

d’Adecco per a conèixer-nos millor i descobrir quin tret ens 
caracteritza per crear la nostra marca personal. 

 
-  Un CV per a brillar: Per què creus que t’han contractat a una 

feina? Doncs la primera impressió compta, i la que reben de tu 
és el Currículum Vitae. Adecco t’ensenyarà com fer-lo per a 
brillar. 

 
- Noves Tecnologies i xarxes socials per a buscar feina: El món 

professional d’avui en dia exigeix noves habilitar per a la 
recerca de feina a través de portals webs, com Infojobs, Feina 
Activa i Laboris, o les xarxes social com Linkedin. Activitat 
dirigida per Manpower. 

 
 



- Entrevista personal i dinàmiques: l’entrevista és la prova de 
selecció per excel·lència. No importa quantes n’hagis fet, 
sempre tenim dubtes de l’èxit del nostre comportament, les 
millores pràctiques i els errors comuns. Entrenarem habilitats i 
rebrem feedbacks personalitzats  per part dels professionals 
de recursos humans de Adecco. 
 

- Actituds alhora de buscar una feina: Aquest curs, dirigit per 
Manpower, proporciona a l’alumnat les eines de recerca activa 
de feina. Destaca aspectes clau com la importància 
d’autoconeixement, la redacció del Currículum Viate, 
l’entrevista de selecció, etc... I posa èmfasi en les estratègies de 
recerca activa de feina.  

- Garantia Juvenil:  és una iniciativa europea que parteix de la 
"Iniciativa de Treball Juvenil de la Comissió Europea", amb 
l’objectiu de facilitar l'accés dels i les joves a una bona oferta 
de treball, a la educació continuada, a la formació d’aprenents i 
a un període de pràctiques en un plaç de Quatre mesos 
després de perdre el seu treball o deixar els estudis. Amb això 
es busca garantitzar la igualtat d’oportunitats per al jovent en 
el mercat laboral. 

- El Carnet Jove: de la mà dels i les tècniques de les 4 Oficines 
Joves del territori que ens acompanyen al “Fòrum Jove 2018”, 
s’exposarà totes aquelles avantatges que tenen el jovent en el 
moment que es fan el Carnet Jove, sobretot a les Terres de 
l’Ebre.  

- Posa’t les piles! Motivació per desmotivats: Què ens impulsa a 
realitzar una acció, a prendre una decisió o a emprendre un 
projecte? Per què de vegades tenim les piles carregades i 
d’altres no sabem d'on treure les forces? Com s’activa aquesta 
energia que ens impulsa a actuar? Alicia Vallespí, coach 
professional, ens ajudarà a no malgastar el temps i les 
energies. 

 

 

 



- Connecta amb la teva passió: Anem per la vida amb el pilot 
automàtic posat sense parar-nos a pensar que és el que 
realment volem i acabem en feines que n o ens agraden 
simplement pel fet de rebre un sou cada mes. En aquesta 
xerrada, el coach professional David Alonso, t’ajuda a descobrir 
les 4 claus imprescindibles per a construir-te un futur que 
estigui vinculat a la teva passió. 

- Busca la teva fórmula d’èxit: Xerrada a càrrec de Joaquim 
López, qui ens transmetre-la els seus coneixements i 
experiència adquirida durant els 14 anys que ha estat impulsor 
i emprenedor del que avui en dia és conegut com a Villa Retiro 
Grup. Una empresa formada per diferents projectes dins de 
l’àmbit de turisme, la gastronomia, l'hostaleria, la producció de 
vins i oli i la celebració d’esdeveniments, que actualment 
ocupen a més de 200 treballadors. 

- Taller de cuina: Al nostre territori tampoc hi falten grans 
cuiners amb estrelles Michelin incloses. Un d’ells ens visitarà 
per fer un taller de tècniques de cuina. Després, i com a 
clausura del “Fòrum Jove 2018”, podrem fer un tast de les 
seves delícies. 

- Demostració d'estètica personal: En  directe veurem tècniques 
de perruqueria i inclús de estilisme. 

- Robòtica 2.0: aquest taller, dirigit per Eladi Miralles, té com a 
objectiu fer una introducció bàsica al món de la robòtica 
educativa, a través del muntatge i la programació de robots 
Legos i Mindstorms.  

 
- Tastos de most: En enologia es reserva el nom de most per 

denominar el producte líquid obtingut de la premsada del raïm 
íntegre, amb pellofa i raspa, destinat a ser convertit 
en vi després de la fermentació o altres tractaments enològics. 
Els cos tècnic de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya ens faran 
una demostració d'aquest ingredient bàsic per a un bon vi. 
 
 
 
 
 



- Estudiar teatre avui a Catalunya: a càrrec del Sr. Jordi Príncep. 
Director de l'EtcA - Escola de teatre i circ d'Amposta. Actor, director i 
docent teatral. Màster Universitari en Estudis Avançats de Teatre. 
Vicepresident de l'ACET, l'Associació Catalana d'Escoles de Teatre- 
Estudis Professionals, que ens parlarà del mapatge dels itineraris i la 
oferta formativa que hi ha a Catalunya. 

 
- Jazz, com destrossar una melodia i sentir-se realitzat: 

improvisacions en directe dels músics de jazz, Miguel Ángel i 
Cristian Serrets, a través de la improvisació de temes populars. 
Les persones assistents podran escoltar la transformació en 
diferents estils d’aquests temes, amb el desenvolupament dels 
conceptes de melodia, harmonia i ritme. 
 

 
⇒ Dirigida a persones joves majors de 18 anys 

 
- Jazz, com destrossar una melodia i sentir-se realitzat: 

improvitzacions en directe dels músics de jazz, Miguel Ángel i 
Cristian Serrets, a través de la improvisació de temes populars. 
Les persones assistents podran escoltar la transformació en 
diferents estils d’aquests temes, amb el desenvolupament dels 
conceptes de melodia, harmonia i ritme. 

 

- Tast de vins: l’Escola d’Enoturisme de Catalunya ens fará una 
demostració, acompanyada de tastos, de les diferents varietats 
de vins.  

 

- “Imagine Challenge Amposta”: aquest esdeveniment busca 
fomentar l’actitud emprenedora i innovadora entre el jovent 
per activar el talent de tots ells. Ve en un format realitzat per 
Xavier Verdaguer i el seu equip de dreamers de l’Imagine 
Creativity Center que aporta intensitat, innovació i impacte. 
 
Aquells centres, instituts o escoles que hi pugueu enviar 
alumnes a partir dels 18 anys, rebreu l’informació i les 
sol·licituds en un correu a part. 

 
 
 
 
 



⇒ Dirigida als/les professors/es dels centres educatius de les 

Terres de l’Ebre a l’Auditori firal 
 

 
El dimecres, 14 de març, de 18’00 a 20’00, es realitzarà la I 
Trobada de Professors/es de les Terres de l’Ebre.  
 
Per obrir l’acte, el Carles Romero ens farà la xerrada “Nous 
temps per l’educació”. El sistema educatiu és una de les peces 
claus del desenvolupament d’una societat, i els docents són 
fonamentals per a que així sigui. El sistema educatiu ha d’estar 
en consonància a la societat en la qual s’aplica. D’una banda, 
en aquesta societat post industrial, impulsada per internet i les 
noves tecnologies, els sistemes productius estan canviant 
ràpidament, i d’una altra banda els darrers descobriments en 
pedagogia i psicologia, mostren que l’educació necessàriament 
ha de transformar-se, eliminant determinats patrons i 
introduint-ne de nous, com el treball cooperatiu en xarxa, la 
importància de la gestió emocional i els sistemes 
multicompetencials de l’alumne. Els docents, en darrera 
instància, tenen una gran responsabilitat en aquest procés de 
transformació de l’educació i aquesta xerrada és una invitació 
a la reflexió de tots aquests temes. 
 
Després, mentre prenen un cafè, quatre taules rodones 
debatran sobre temes generals que afecten actualment al 
professorat. 
 
Més avant us farem arribar més informació detallada de la 
temàtica de les taules rodones per a que us pugueu apuntar a 
la que més desitgeu. 
 
Per assistir a la I Trobada de Professors/es és imprescindible                                      
omplir la inscripció que adjuntem, que us la fem arribar de 
forma col·lectiva per cada centre, institut o escola d’estudis. 

 
 
 
 
 
 

 



⇒ V Trobada d’Empreses 

 

El punt de trobada entre estudiants dels últims cursos de cicles 
i empreses i organitzacions de gran renom de les Terres de 
l’Ebre que fa quatre anys es porta a cap dins el Fòrum 
d’Emprenedoria de l’IES Montsià d’Amposta passa a formar 
part del Fòrum Jove 2018, fent que la oferta de treball del 
nostre Fòrum Jove sigui més àmplia, variada i de més qualitat. 
 
El dijous 15 de març, de les 9.30 a les 13.30 a l’Auditori Firal, els 
responsables de recursos humans d’aproximadament  unes 30 
empreses i organitzacions, recolliran els currículums i donaran 
informació sobre els perfils que busquen per cobrir llocs de 
treball. 
 
Tot l’alumnat que desitgi trobar feina podrà portar el seu 
currículum vitae i parlar amb els responsables d’aquestes 
empreses. 
 
Més avant ampliarem la informació d’aquesta Trobada. 
 
 

⇒ Concurs de pintura “Fòrum Jove 2018” a l’espai obert 

 
El dijous, 15 de març, de 16’30 a 18’00, els estudiants de les 
escoles d’art i de batxillerat artístic de les Terres de l’Ebre 
poden optar a participar en aquest concurs on poden utilitzar 
aquella tècnica de pintura que desitgin en un tema comú: 
“Spring Time”. 
 
El/la guanyador/a obtindrà un viatge amb avió, amb nit i 
esmorzar inclòs a un hotel per a dues persones, amb entrades 
per veure el museu de “Louvre” a París.  
 
Per a acabar aquesta jornada d’art, a les 18,30 gaudirem d’un 
espectacle artístic a càrrec d’un pintor de renom. 
 
Per més informació, es pot consultar les bases del concurs que 
properament es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament 
d’Amposta. No obstant, una vegada hi estiguin, us passarem  
 
La inscripció és imprescindible per a poder concursar. 



• III Saló de l’Ensenyament de les Terres de l’Ebre 

Mostra d’Instituts, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, a més 
d’Universitats ubicades les Terres de l’Ebre, arreu de Catalunya i País 
Valencià. 
 

• Programes i empreses per aconseguir treball 

Descobreix tot un seguit de programes que t’ajudaran a la inserció i 
reinserció laboral, a través de la formació i les pràctiques en 
empreses. 
 

• Les claus per a un bon habitatge 

A la nostra casa podràs trobar aquells avantatges que t’ofereixen les 
institucions per a obtenir un habitatge a la teva mesura i necessitats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


