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Introducció 

PRESENTACIÓ: 

El projecte Cerca’m – Fira de l’ensenyament de Martorell, és una campanya d’ 

informació i orientació acadèmica, dirigida als estudiants que finalitzen l’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO) de la població de Martorell i rodalies. 

JUSTIFICACIÓ 

El projecte Cerca’m ha estat creat amb la finalitat d’esdevenir un suport i una ajuda en la 

recerca d’ informació i orientació acadèmica per a la població estudiantil de Martorell i el 

Baix Llobregat Nord. 

Cerca’m és necessari perquè molt dels adolescents no coneixen o no saben que en el 

seu mateix municipi o molt a prop d’aquest s’imparteixen els estudis que busquen o els 

poden interessar.  

DESTINATARIS 

El projecte va destinat principalment als alumnes de 4t d’ESO escolaritzats a Martorell, 

uns 400 joves, tot i que cada cop assisteixen més estudiants de poblacions de les 

rodalies. A banda, Cerca’m vol incloure la participació activa dels pares, familiars i 

professors, a més de poder ser una ajuda a persones que vulguin continuar la seva 

formació acadèmica, reprendre els estudis o simplement informar-se de l’oferta educativa 

del seu municipi en concret i de la comarca del Baix Llobregat en general. 

OBJECTIUS 

El projecte té com a finalitat acompanyar als adolescents en la presa de decisions sobre 

els seu futur acadèmic post obligatori. Conscienciar de la importància de aquest futur, 

emprant estratègies per desperta el seu interès. 

 



1. Objectiu General – Conscienciar de la importància de seguir estudiant tant als 
joves com al seu entorn.  

 

 
Objectius Específics 
 

 Donar ha conèixer els aspectes negatius que comporta el no seguir amb els 
estudis. 

 Motivar als alumnes a seguir estudiant. 

 Conscienciar als alumnes de prendre decisions immediates sobre els seu futur. 

 Fer participar als pares de la formació acadèmica del alumnes. 

 Implicar al professorat en el procés d’orientació acadèmica dels alumnes. 
  

2. Objectiu General – Acompanyar als alumnes en el processos d’elecció d’estudis.  

 
Objectius Específics 
 

 Enfocar a l’alumne en les seves preferències acadèmiques. 

 Ajudar a l’alumne a prendre decisions adequades. 
  

  

3. Objectiu General – Augmentar el nivell acadèmic de la població de Martorell.  

 
Objectius Específics 
 

 Aplegar en un sol espai tota l’oferta formativa del municipi i l’àrea metropolitana. 

 Oferir informació tant de formació reglada com no reglada a Martorell. 

 Crear un espai d’orientació i assessorament.  
  

 

UBICACIÓ 

La campanya Cerca’m – Fira de l’ensenyament de Martorell, 

tindrà lloc en el Centre Cultural de Martorell. Plaça de les Cultures, 

s/n  el 14 de març de 2017 durant tot el mati, en horari de 10 a 

14’30 h. 

https://www.google.es/maps/place/Centre+Cultural+de+Martorell/@41.4736325,1.913340

2,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a48ed19a93f667:0xaef598a45b8aca71!8m2!3d41.

4736285!4d1.9155343?hl=es 
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ORGANITZACIÓ 

El projecte es coordina des del Servei d’Informació Juvenil (SIJ) Punt Nord del 

Departament de Joventut del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les persones de  

l’Ajuntament de Martorell. 

La missió d’aquet servei és donar informació i 

assessorament als joves de forma completa, comprensible, 

fiable personalitzada i sense discriminació, que les facilita 

desenvolupar la seva autonomia i participa activament en 

una societat democràtica. 

ACTIVITATS 

Les activitats que es duran a terme en el centre Cultural el dia 14 de març de 9 a 14’30 

hores seran: 

 Fira de l’Ensenyament: Sala d’ exposicions Jaume Muxart (paradetes dels diversos 

centres convidats). 

 Esmorzar saludable de benvinguda. Regidoria de Salut. 

 Exposició:  Ja saps què faràs? (Vestíbul Centre Cultural). 

 Converses amb l’actor Marc Martínez (Passis a les 10 h. i a les 12 h.). 

 Punt d’Orientació Personalitzada (POP) –Diputació de Barcelona. 

 Bibliografia especialitzada:  Biblioteca de Martorell 
 

AVALUACIÓ 

El projecte és avaluat per l’ equip organitzador del Cerca’m i es divideix entre una 

avaluació interna i una externa. 

Avaluació interna 

 Es porta a terme mitjançant reunions periòdiques tant de personal de l’àrea de 

cultura i joventut como del voluntaris.  

 Per part dels professionals i voluntaris de l’àrea de cultura i joventut es realitza una 

reunió final on se avalua tant de forma qualitativa como quantitativa tot el procés. 

Avaluació externa 

 Es passa un qüestionari prèviament dissenyat tant a alumnes com als pares i 

professors. A més també al personal presents en cada parada de les entitats 

educatives i professionals que porten a terme les xerrades.  

 


