
Fira de
FORMACIÓ i TREBALL
Del 20 al 22 d’abril de 2017

www.firaft.com
G U I A  D E L  V I S I TA N T  •  P R O G R A M A  D ’ A C T I V I TAT S

CONTINUA
FORMANT-TE
Pavelló 4 de Fira de Lleida

Horari:
Dijous i divendres: de 9.30 a 18.00 h.
Dissabte: de 9.30 a 14.00 h.

Organitza: Amb el suport de:







Activitats als estands
 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

Tots els dies Calcula les teves despeses.

 ARTS GRÀFIQUES 

Tots els dies Demostracions amb suport informàtic per fer treballs de
composició i retoc d'imatge amb l'ajuda dels nostres alumnes.

 COMERÇ I MÀRQUETING 

Tots els dies • Com crear el teu perfil professional a les xarxes socials de
forma atractiva.
 Màrqueting experiencial: Atreveix-te a participar a la ruleta
dels sentits.

 ELECTRÒNICA 

Tots els dies • Posa't a prova amb el teus reflexes.
• Vols manipular un petit robot?
• Demostracions de visió artificial.

 EMPRENEDORIA 

Tots els dies Mostra de projectes d'emprenedoria les terres de Lleida.

 FABRICACIÓ MECÀNICA 

Tots els dies • Demostració del funcionament d'un centre de mecanitzat
amb CNC.
• Demostració del funcionament d'una impressora 3D.

Programa actualitzat a: 30/03/2017.
Consulteu les actualitzacions a www.firaft.com



Activitats als estands
 GLOBALLEIDA 

Exposició de GLOBALleida: Idea, Projecte, Realitat. Tot comença
amb la teva idea. Taller pràctic Fes-te la teva imatge a les xarxes
socials per veure quina imatge personal és la més adequada per
publicar des de Linkedin, Facebook i Twitter a nivell professional pel
que hi van passar uns 180 joves.

Et coneixes? Vine i descobreix-te
• Fes el test de l'emprenedoria
• Fes el test del talent

Taller pràctic Fes-te la teva imatge a les Xarxes Socials per
veure quina imatge personal és la més adequada per publicar
des de Linkedin, Facebook i Twitter a nivell professional.
Objectius del taller: Capacitar als participants perquè siguin capaços
de destriar la imatge personal per les xarxes socials amb objectius
professionals.
Metodologia: Primer exposarem imatges vàries de la imatge personal
en xarxes socials i treballarem les bones pràctiques. Després els
participants es situarien davant del panell en blanc per fer-se una
foto i mentrestant rebran l'assessorament en temes d'imatge, postura,
colors, etc.
Dinamització del taller: Personal de Globalleida faran la sessió
introductòria sobre bones pràctiques en imatge xarxes socials, un
fotògraf professional s'encarregarà de fer la foto, i posteriorment
una persona de GLOBALleida enviarà la foto per correu electrònic
als participants.
Alumnes de l'IMO s'encarregaran del maquillatge al seu estand.

 HOTELERIA I TURISME 

Hoteleria.
Tots els dies • Elaboració de cervesa artesana.

• Elaboració de pastisseria i rebosteria.
• Tallers de:

o Decoració amb fruites i verdures.
o Cocteleria sense alcohol.
o Malabars de baristes.
o Composicions singulars de cocteleria.

Protocol dels actes de la fira.



 IMATGE I SO 

Tots els dies • Sessió de fotos en estudi a càrrec dels alumnes de Grau
Superior d'Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge.
• Música en directe a càrrec dels alumnes del Grau Mig de
Vídeo, Discjòquei i So.
• Disseny conceptual de personatges, animació i testing de
videojocs 3D a càrrec dels alumnes del Grau Superior
d'Animacions 3D, Jocs i entorns interactius.

 IMATGE PERSONAL 

Tots els dies Realització de recollits, trenes, pentinats, maquillatge i
manicura.

Divendres 21 d'abril
10.00 a 12.00 h Concurs recollits amb trenes.

 INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

Tots els dies Tasts de diferents productes alimentaris (Anàlisi sensorial).

 INDÚSTRIES EXTRACTIVES 

Dijous 20 i divendres 21 d'abril de 9.30 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h i dissabte 22
d'abril de 9.30 a 14.00 h

Estand Simulador de maquinària de moviment de terres. Demostració
amb màquines petites per radio control.

Zona Exterior Demostracions de maquinària: Retroexcavadora giratòria,
tractor, carretons elevadors industrials i manipuladores
telescòpiques.

 INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

Tots els dies de 9.30 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
• Taller VolP.
• Taller connectorització fibra òptica.
• Zona de jocs.

 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

Tots els dies
10.30 a 12.00 h Demostració soldadura tova i forta.

10.00 a 17.00 h Muntatge i posada en marxa d'equips tèrmics i de fluids.

Activitats als estands



 INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 

Dijous 20 d'abril
10.00 a 10.30 h Taller 1. Seguretat en dispositius mòbils, a càrrec de formadors

del Punt TIC de l'IMO.
Objectiu: Aprendre com millorar la seguretat al telèfon mòbil i evitar
el robatori de dades privades.
Metodologia: Cada participant podrà aplicar els consells pràctics i
conèixer les aplicacions in situ a través del propi mòbil.

10.30 a 11.00 h Taller 2. Utilitza el teu Smartphone en la recerca de feina, a
càrrec de tècnics d'orientació de l'IMO.
Objectiu:  Aprendre a utilitzar els dispositius mòbils com a eina de
suport en el procés de recerca de feina.
Metodologia: tècnics d'orientació de l'IMO t'informaran de quines
són les principals aplicacions per a mòbil més útils per a la recerca
de feina relacionades amb la inscripció a ofertes de treball, la gestió
de la teva agents i el seguiment de les fonts d'informació.

11.00 a 12.00 h Espai empresa: nous perfils professionals. Punt Eco, Ecoestudi.
Objectiu: Donar a conèixer els nous perfils professionals, les ocupacions
de futur i les competències professionals i transversals que més es
necessitaran.
Metodologia: Diferents empreses convidades ens exposaran en talls
de 20 minuts per empresa la seva visió del mercat laboral del futur
proper per tal d'ajudar als oients a millorar les seves possibilitats
d'ocupació.

12.00 a 13.00 h Taller 3. L'entrevista de feina. Practica un role-playing, a càrrec
d'Isaac Alcayde, actor, pedagog teatral i Coach d'actors.
Objectiu: Conèixer i viure l'experiència de l'entrevista de feina.
Metodologia: tècnics d'orientació professional de l'IMO realitzaran
una introducció dels punts claus a tenir en compte en una entrevista
de feina i Isaac Alcayde, coach d'actors, et proposarà de viure
l'experiència d'entrevistar-te a través d'un joc de canvi de rols.

12.00 a 14.00 h Taller 4. Per buscar feina, dona la teva millor imatge!
Demostració a càrrec de l'alumnat del programa Joves per
l'Ocupació de l'especialitat Serveis auxiliars de perruqueria i
estètica.
Objectius: Reflexionar sobre la pròpia imatge projectada i l'adequació
d'aquesta en un entorn més professional.
Metodologia:  Exposició i projecció de diferents imatges i amb el
suport de tècnics d'orientació de l'IMO els participants determinaran
la imatge personal més adequada per posar al seu currículum. Els
alumnes de l'especialitat Serveis auxiliars de perruqueria i estètica del
programa Joves per l'Ocupació de l'IMO realitzaran una demostració
de sessions de maquillatge adaptades a la imatge professional i un
fotògraf professional ubicat a l'estand de Globalleida s'encarregarà
de fer la foto.
Taller realitzat de manera col·laborativa entre GLOBALleida i l'IMO.
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12.00 a 14.00 h A l'exterior del Pavelló 4, demostració de construcció de
paviment i paret d'obra vista amb acabat arrebossat a càrrec
de l'alumnat del programa Joves per l'Ocupació especialitat
d'Operacions auxiliars i treballs de paleteria.

16.00 a 18.00 h Espai Empresa:  nous perfils professionals sector hostaleria i
turisme. Formatges camps, Kafe con K i Tres Cadires SCCL.

Divendres 21 d'abril
10.00 a 11.00 h Taller 5. Noves tendències en la recerca de feina, a càrrec de

tècnics d'orientació de l'IMO.
Objectiu: Apoderar els joves en l'ús de recursos innovadors en recerca
de feina.
Metodologia:  tècnics d'orientació de l'IMO donaran a conèixer
noves eines en la recerca de feina i el bon ús de les xarxes socials

11.00 a 12.00 h Espai empresa: nous perfils professionals. Engijoc, Xtratègics
i TIC.

12.00 a 13.00 h Taller 6. Experimenta amb la robòtica, a càrrec d'Engijoc.
Objectius: Conèixer diferents models de robòtica educativa per
treballar competències.
Metodologia: Engijoc presenta diferents models de robots amb els
quals els participants podran interactuar per observar-ne el seu
comportament.

12.00 a 14.00 h Taller 7. Per buscar feina, dona la teva millor imatge!
Demostració a càrrec de l'alumnat del programa Joves per
l'Ocupació de l'especialitat Serveis auxiliars de perruqueria i
estètica.

 MARKETING DIGITAL 

Tots els dies • Divulgació, a través de l'App "Fira F&T. Lleida 2017" de tota
la informació sobre la fira, activitats, xerrades, així com dels
estudis que es realitzen a la província de Lleida.
• Publicacions de la fira, activitats i xerrades mitjançant
"firafplleida" a Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Google+.
• Pàgina web "etlleida.cat/fira-fp".

Dijous 20 i divendres 21 d'abril de 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 18.00 h i dissabte de
12.00 a 14.00 h Emissió radiofònica en directe sobre la FP a Lleida i, en

streaming a través de les xarxes socials de la fira.

Activitats als estands



 PFI 

Tots els dies Exposició de treballs i projectes realitzats per l'alumnat.

 QUÍMICA 

Tots els dies de 9.30 a 18.00 h
• Identificació de floridures en aliments.
• Sòls àcids, sòls bàsics.
• Química forense.
• Química recreativa.

 SANITAT 

Dijous 20 d'abril
10.00 a 14.00 h Carnet de salut.
10.00 a 12.00 h Demostració de llit hospitalari.
10.00 a 12.00 h Evacuació de pacients.
15.00 a 16.00 h Demostració de llit hospitalari.
16.00 a 17.00 h Fabricació de crema.
15.00 a 18.00 h Revelat de placa i recomanacions de raspallat.
15.00 a 18.00 h Enquesta i elaboració de dietes fisiopatològiques.

Divendres 21 d'abril
10.00 a 12.00 h Troba l’assassí.
10.00 a 12.00 h Carnet de salut.
12.00 a 14.00 h Presa de constants vitals.
12.00 a 14.00 h Educació per la salut sobre els hàbits alimentaris saludables.
12.00 a 14.00 h Tècnica de fer el llit ocupat i desocupat.
12.00 a 14.00 h Mobilització de pacients.
15.00 a 18.00 h Tècnica del revelat de placa.
15.00 a 18.00 h Educació sanitària sobre el raspallat dental i els hàbits d’higiene

bucodental.
15.00 a 18.00 h Educació sanitària sobre els hàbits alimentaris per prevenció

de la patologia bucal.
15.00 a 18.00 h Joc d’educació per la salut oral.

Activitats als estands



 SEGURETAT I MEDI AMBIENT 

Tots els dies • Penso, per tant reciclo!!!
• I tu qui ets?

 SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 

Tots els dies • Activitat de sensibilització impartides per alumnes de TAPSD,
MEC i TIS.
• Posa’t a la seva pell.

Tardes i dissabte matí Servei de Ludoteca.

Divendres 21 d'abril
10.00 a 13.00 h Activitats plàstiques i creatives.

11.00 a 12.00 h Contes amb obres xinesques.

 TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 

Dijous 20 d'abril
17.00 a 18.00 Taller “Fem complements”.

Divendres 21 d'abril
11.00 a 13.00 i de 17.00 a 18.00 h.

Taller “Fem complements”.

 TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 

Tots els dies Activitats de posta a punt i manteniment en les especialitats
de carrosseria i d'electromecànica de vehicles autopropulsats
realitzades per l'alumnat.

 UGT TERRES DE LLEIDA 

Divendres 21 d'abril
11.00 a 12.30 h Activitat de conscienciació laboral i social a càrrec dels joves

d'AVALOT (joventuts de la UGT).

Activitats als estands









 DIJOUS 20 D'ABRIL 

9.30 a 10.30 h Orientació a les Oficines de Treball. A càrrec de Joan Palou,
tècnic de l'Oficina de Treball de Lleida.
Organitza: SOC
Inscripcions: maria.olmedo@gencat.cat

10.30 a 11.00 h Conviu i aprèn: camps de treball a l'estranger i a Catalunya
per a joves entre 18 i 30 anys. A càrrec de Victor Saló.
Organitza: Agència Catalana de la Joventut. Generalitat de Catalunya.
Inscripcions: joventut.lleida.tsf@gencat.cat

11.00 a 12.00 h Entrena't per al canvi i descobreix el teu camí professional. A
càrrec de Isaac Alcayde, actor i pedagog teatral, empresari i
actualment Coach de la sèrie "Merlí" de TV3 de la productora
Veranda Tv.
Organitza: GlobaLleida.
Inscripcions: inscripcions@globalleida.org

12.00 a 13.00 h El futur de la impressió 3D. A càrrec de Sergi Serrano o Francesc
Adell.
Organitza: Departament d'Ensenyament-Família Fabricació Mecànica.
Inscripcions: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat

13.00 a 14.00 h Aplicacions dels drons a la formació professional. A càrrec
d'Andreu Ibañez.
Organitza: Lleida Dron.
Inscripcions: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat

14.00 a 14.30 h Servei de Voluntariat Europeu. A càrrec de Jaume Solsona.
Organitza: Agència Catalana de la Joventut. Generalitat de Catalunya.
Inscripcions: joventut.lleida.tsf@gencat.cat

16.00 a 17.00 h Obtenció dels carnets professionals amb la FP. A càrrec de
Sonia Mora.
Organitza: Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida.
Inscripcions: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat

Jornades a la Sala de Presentacions
del Pavelló 3



 DIVENDRES 21 D'ABRIL 

9.30 a 10.30 h Treballar a Europa. Coneix la xarxa EURES. A càrrec de Sílvia
Esteve, assessora EURES a Lleida.
Organitza: SOC.
Inscripcions: maria.olmedo@gencat.cat

10.30 a 11.00 h Odisseu: projecte per al retorn i la inserció laboral de joves a
les zones rurals. Beques de pràctiques i Eina Retorna. A càrrec
d'Eduard Trepat, Fundació del Món Rural.
Organitza: Agència Catalana de la Joventut. Generalitat de Catalunya.
Inscripcions: joventut.lleida.tsf@gencat.cat

11.00 a 12.00 h Maridatge de diferents olis amb diferents aliments. A càrrec
de Josep Mª Audí.
Organitza: Departament d'Ensenyament-Industries Alimentàries.
Inscripcions: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat

12.00 a 13.00 h La resistència és inútil, la intel·ligència artificial està arribant.
A càrrec d'Andreu Ibañez.
Organitza: Google developers group Spain.
Inscripcions: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat

13.00 a 14.00 h Treballar a la neu. A càrrec de Carles Hidalgo.
Organitza: Departament d'Ensenyament-Família Activitats físiques
i esportives.
Inscripcions: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat

14.00 a 15.00 h El treball per projectes a l'FP. Oferta Formativa 2017-18.
Organitza: Departament d'Ensenyament - Secció de Serveis Educatius
i Formació Permanent  SSTT d'Ensenyament a Lleida.
Inscripcions: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat

16.00 a 17.00 h Taula rodona/col·loqui "De la Formació Professional al món
laboral: experiències amb nom".
Organitza: UGT Terres de Lleida.
Inscripcions: ugt@lleida.ugt.org

Jornades a la Sala de Presentacions
del Pavelló 3



Jornada/Concurs
d'aplicació de vinils

 DIJOUS 20 D'ABRIL 

4t Jornada/Concurs d'habilitats i aplicació de vinils de Catalunya.

Habilitats i innovació sobre mètodes d'aplicació de vinils autoadhesius - INNOVA
- EMPRENEDURIA.

Organització: INS Caparrella amb la col·laboració d’APA España SL, Serveis
Territorials d'Ensenyament a Lleida i CENFORVINYL.

Lloc: Pavelló 3, Fira de Lleida.

Programa del Concurs de Vinils:

8.45 h Acreditacions.

9.30 h Inici de la prova per modalitats

17.00 h Finalització i deliberació del Jurat

17.30 h Lliurament de premis en el recinte de la jornada i cloenda.

Bases: http://www.escoladeltreball.cat/firafplleida

Visites a la fira
Acompanyament i visites guiades a la fira prèvia petició a:
coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat



Durant el desenvolupament de la 11 edició de la fira d'FT 2017, realitzem 3 concursos
diferents:

1r Concurs: Top 3 estand.
Els visitants de la fira han d'aconseguir emplenar i segellar en tres estands de famílies
professionals diferents una butlleta, que un cop complimentada l'han d'introduir en
una urna.
El dia que s'acaba la fira s'extreu les butlletes guanyadores. El lliurament de premis es
realitzarà amb les empreses col·laboradores.
Bases: http://www.escoladeltreball.cat/firafplleida

2n Concurs: Microvideos "Perquè estudiar FP"?
Durant els dies de la fira les persones que vulguin realitzar un vídeo amb imatges de
la FP i de la fira d'FT 2017 d'una durada màxima de 90 segons, el podran enviar a una
bústia de correu durant una setmana desprès. Acabat aquesta setmana de presentació,
un jurat de professorat expert en imatge i comunicació en triarà tres i d'aquest un en
serà el guanyador.
Bases: http://www.escoladeltreball.cat/firafplleida

3r Concurs: Pentinats en la modalitat de recollits amb trenes.
Data: Divendres 21 d'abril de 10 a 12h estand Imatge Personal.
Tema: Recollits amb trenes.
Adreçat: Alumnes de CF (totes les branques).
Inscripció: Dijous de 10 a 12h a l'estand d'imatge personal.
Número màxim de participants: 20
Temps realització: Màxim 45 '
Jurat: Professors de perruqueria i cosmètica capil·lar.
Premi: Un lot de perruqueria al primer classificat.
Els participants han de portar una model i tot el material necessari per la seva realització.
Veredicte del premi: Es farà públic el mateix dia a les 13h.

El lliurament de premis dels 3 concursos es farà en un acte conjunt als Serveis Territorials
d'Ensenyament de Lleida en dates posteriors a la fira F&T 2017.

Concurs Fira FT



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de Joventut

Plànol & expositors
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FAMÍLIES PROFESSIONALS

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 445
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 417
AGRÀRIA 433
ARTS GRÀFIQUES 473
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 404
COMERÇ I MÀRQUETING 432
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 400
ELECTRICITAT 422
ELECTRÒNICA 419
ENERGIA I AIGUA 475
ENSENYAMENT D’ESPORTS 444
FABRICACIÓ MECÀNICA 476
FUSTA, MOBLE I SURO 479
HOTELERIA 492
IMATGE I SO 474
IMATGE PERSONAL 441
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 495
INDÚSTRIES EXTRACTIVES 437
INFORMÀTICA  I COMUNICACIÓ 442
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 477
MARKETING DIGITAL 423
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 497
QUÍMICA 424
SANITAT 440
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 431
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 421
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 466
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 480
TURISME 494

EMPRESES i INSTITUCIONS

AJUNTAMENT DE LLEIDA 403
EUROPE DIRECT LLEIDA
973 700 675 • europedirect.paeria.cat
REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT,
DEL COMERÇ, DEL TURISME I DE L’OCUPACIÓ
I L’EMPRENEDORIA
973 242 000 • www.imolleida.com
REGIDORIA DE LES POLÍTIQUES A FAVOR DE
LA CREATIVITAT, LA CULTURA, L’EDUCACIÓ I
ELS ESPORTS
973 700 618 • educacio.paeria.cat
REGIDORIA DE LES POLÍTIQUES PER ALS
DRETS DE LES PERSONES
973 700 666 • www.paeria.cat/joventut 

A. MIQUEL
973 717 141 • www.amiquel.com 477

AMES - APLICACIONES DE METALES SINTERIZADOS
936 561 400 • www.ames-sintering.com 436

CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA
973 23 61 61 • www.cambralleida.org 426

CCOO TERRES DE LLEIDA
973 26 36 66 • www.conc.es/lleida 446

DIPUTACIÓ DE LLEIDA - ESCOLES ESPECIALS
973 282 102 •
www.xtec.cat/centres/c5005466/index.htm 434

ESDAP, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I ARTS
PLÀSTIQUES
973 310 486 • www.esdap.cat 439

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
973 279 999 • www.gencat.cat/ensenyament 401
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS
I FAMÍLIES – DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
973 27 92 17 • www.jove.cat •
www.gencat.cat/joventut 412
EMPRENEDORIA
973 27 99 99 • ensenyament.gencat.cat 496
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
973 22 84 18 • www.oficinadetreball.gencat.cat 428

FUERZAS ARMADAS
973 23 09 85 •
www.reclutamiento.defensa.gob.es 418

GLOBALLEIDA 414

INSTITUT D’ESTUDIS APLICATS - IDEA
934 762 520  • www.idea.lu 435

L’INTÈRPRET
973 26 39 06 • www.l-interpret.com 438

SCAITT
93 773 71 00 • www.scaitt.com 480

UGT – TERRES DE LLEIDA
973 27 08 01 • www.ugtlleida.cat 413

UNIVERSITAT DE LLEIDA
973 00 35 92 • www.udl.cat 427

Famílies professionals &
llistat d’expositors




