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al nou Campus Universitari
de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada

6 de març de 2015
de 10 a 13.30 h i de 14.30 a 18 h

quan? on?

Divendres 6 de març
del 2015

De 10 a 13.30 h
i de 14.30 a 18 h

L'entrada a la
Fira és gratuïta.

Nou Campus
Universitari de
l'Escola d'Enginyeria
d'Igualada- UPC

Av. Pla de la Massa, 8
Igualada

www.igualadajove.cat

xerrades

Presentant aquest tríptic els visitants a la fira

tindran el servei d’autobús urbà gratuït (línies

LC1 i LC2). Per a més informació sobre les parades,

accediu al web: www.masatstransports.com

com arribar-hi?

MARTORELL-BARCELONA    A-II
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És un saló gratuït que tindrà lloc el 6 de març de 2015
i on podràs trobar un ampli ventall de possibilitats per
orientar els teus estudis cap al futur professional.

Si vols cursar estudis de formació professional de grau
superior o universitaris, però encara tens dubtes de quins
triar, a la Fira comptarem amb la presència d'universitats
i escoles superiors, tant públiques com privades, que
exposaran la seva oferta formativa per poder resoldre
tots els dubtes que tinguis. També podràs trobar
informació sobre els centres de formació municipals amb
una oferta pública i de qualitat, la qual et pot ajudar a
complementar els teus estudis superiors. Com a novetat,
aquesta edició s'oferiran al llarg de tot el dia xerrades
informatives sobre els plans d'estudi que ofereix cada
centre en tres espais diferents.

UManresa ( Universidad de Manresa)
UAB ( Universitat Autònoma de Barcelona)
UB ( Universitat de Barcelona)
UdG ( Universitat de Girona)
UdL ( Universitat de Lleida)
UVic ( Universitat de Vic)
UPF ( Universitat Pompeu Fabra)
URL ( Universitat Ramon Llull)
URV ( Universitat Rovira i Virgili)
Universitat Abat Oliba CEU
EEI- UPC ( Escola d'Enginyeria d'Igualada)
UNED ( Universitat d'Educació a Distància)
UOC ( Universitat Oberta de Catalunya)
UIC ( Universitat Internacional de Catalunya)
La Salle - URL
FOOT- UPC ( Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa)
CITM- UPC ( Centre de la Imatge i tecnologia multimèdia)
EPSEM- UPC ( Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa)
BAU ( Centre Universitari de disseny de Barcelona)
HTSI - URL ( Facultat de turisme i direcció hotelera Sant Ignasi)
ESDI- URL- Escola Superior de Disseny
Les Roches International School of Hotel Managment
EAE- Business School
CETA ( Escola Universitària de turisme)

Acadèmia Igualada
Escola Joviat de Manresa
Escola d’Art, Disseny i Artesania Gaspar Camps
Institut Escola de Sobreestants de Tàrrega
Institut la Segarra de Cervera
Institut Milà i Fontanals

Punt Municipal d'Informació Juvenil La Kaserna
Ig-nova Ocupació
Ceina
Servei Local de Català d’Igualada

CREATIVITY WORKSHOP
El workshop consistirà en realitzar diferents activitats per
tal que els participants aprenguin a treballar en equip i a
potenciar la seva creativitat. Es faran diverses activitats
de durada aproximada de 15 minuts en què d'una manera
lúdica els participants assimilaran aquestes competències
tan imprescindibles en el  món actual. Algunes de les
activitats es desenvoluparan en anglès.

DETERMINAR LA DURESA DE L'AIGUA
Analitzarem mitjançant una volumetria, la duresa de diferents
aigües, compararem i valorarem els resultats obtinguts.
Aquesta pràctica també ens servirà per familiaritzar-nos
amb el treball i el material del laboratori químic.

ENERGIES RENOVABLES

ANÀLISI INSTRUMENTAL ( 1r/2º Batxillerat de Química)
ANÀLISI INSTRUMENTAL ( 1r/2n Batxillerat de Química)
Durant el taller s'analitzarà el contingut de cafeïna d'una
beguda comercial per cromatografia líquida (HPLC).
S'explicaran les nocions bàsiques del principi de l'anàlisi
cromatogràfic com a eina per determinar concentracions
de l'ordre de ppm (parts per milió) en un producte.
La pràctica permetrà mostrar material específic d'ús
habitual al laboratori instrumental.

El Punt d'Informació Juvenil de la Kaserna
també hi serà present per tal d'informar-te de
tots els serveis que com a estudiant pots
necessitar (habitatge, mobilitat, beques,
Erasmus+...) i de totes les possibilitats que tens
si vols estudiar a l'estranger, buscar activitats
de temps lliure per complementar amb els estudis
i molt més.

Podràs participar, prèvia inscripció a la
teva escola o institut, als Workshops
que ofereix l'Escola d'Enginyeria
d'Igualada, aprofitant que la fira
d'enguany s'ubicarà en el nou campus
universitari d'Igualada
(Av. Pla de la Massa, 8)
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workshops

Estudis universitaris

Estudis de formació professional o grau superior

Oferta municipal a Igualada

que es la fira igd
universitaria?

qui hi podras
trobar?

A càrrec de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada.

participa-hi!

informa-te n


