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XVI Mostra d’Estudis i Professions 2018 a l'Hospitalet de Llobregat
La Mostra tindrà lloc a l'Espai Jove Ca'n Arús del 19 de febrer al 9 de març
La Mostra tindrà lloc a l'Espai Jove Ca'n Arús del 19 de febrer al 9 de març
El 19 de febrer obre la XVI Mostra d'Estudis i Professions, un servei adreçat als més joves que acaben l'ESO
i han de decidir sobre el seu futur acadèmic i professional.
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L'Espai Jove Ca'n Arús acull aquest servei fins el 9 de març.
L'objectiu és oferir una àmplia informació que permeti al jovent prendre les decisions que consideri
oportunes amb relació al seu itinerari acadèmic i les sortides laborals de cada opció. El jovent que
s'apropi a l'Espai Jove Ca n'Arús es trobarà amb plafons informatius sobre tots els àmbits educatius i l'oferta
formativa a L'Hospitalet.
Durant els matins es manté la dinàmica d'anys anteriors amb visites concertades per alumnat dels
estudiants d'instituts de tota la ciutat. A aquests grups se'ls ofereixen diversos tallers. Les tardes es
destinen als joves i a les famílies que individualment vulguin informar-se sobre els estudis
postobligatoris.
Xerrades d’orientació acadèmica i professional, d’accés gratuït, amb inscripció prèvia a:
-

a través del web www.joventutlh.cat [2],
per correu electrònic a bustiajove@l-h.cat [3]
per telèfon al 93 403 69 60
presencialment a l’Oficina Jove (carrer del Llobregat, 127).

Dates i horaris:
1. Orientació del sistema educatiu:

Què fer després de l’ESO? el 22 de febrer i el 7 de març, a les 18 h
Taller per a famílies: El sistema educatiu. Acompanyem en la presa de decisions, el 27 de febrer i el 6 de
març, a les 18 h
2. Xerrades de famílies professionals i sistema educatiu:
Xerrades en les que s’explicaran els cicles, les assignatures i les hores, les sortides professionals i podreu

Page 2 of 3

preguntar tot allò que us interessi per no quedar-vos amb cap dubte!

Sanitat, a càrrec d’un representant de l’Institut Pedraforca, el 20 de febrer, a les 18 h
Serveis socioculturals i a la comunitat, a càrrec d’un representant de l’Institut Can Vilumara, el 21 de
febrer, a les 18 h
Biomedicina, a càrrec de Dani Caballero, estudiant de doctorat de l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL), el 26 de febrer, a les 18 h
Automoció, a càrrec d’un representant de l’Institut Pedraforca, el 28 de febrer, a les 18 h
Imatge personal, a càrrec d’un representant de l’Institut Pedraforca, el 28 de febrer, a les 19.15 h
Cossos de seguretat, a càrrec d’un representant de proximitat de la Guàrdia Urbana, l’1 de març, a les
18 h
Esports, a càrrec d’un representant del Centre d’Estudis Jaume Balmes, el 5 de març, a les 17.30 h
Comerç i màrqueting, a càrrec d’un representant del Centre d’Estudis Jaume Balmes, el 5 de març, a les
18.30 h
Hi ha dues xerrades que es faran el 7 de març, a les 18 hores, a l’Institut Provençana, que aniran a càrrec de
representants d’aquest centre:

Edificació i obra civil
Química
Fonts: Joventut LH [4] i LH Digital [5]
Etiquetes: batxillerat [6], CFGM [7], CFGS [8], ESO [9], estudiants [10], L'Hospitalet de Llobregat [11], mostra
[12], universitat [13]
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