12a Fira
Internacional
d’Empreses
Simulades
del 9 a l'11 de març de 2016
Fira de Barcelona

La 12a Fira Internacional d’Empreses Simulades és una bona oportunitat per veure en directe la vitalitat de
la xarxa d’empreses simulades SEFED i un espai per compartir coneixements i bones pràctiques.
Tots els centres educatius de la Xarxa SEFED tenen un objectiu comú: millorar les competències professionals de les persones emprant la metodologia de la simulació d’empreses SEFED, amb la finalitat de poder
integrar-se a un mercat laboral cada cop més exigent.
La formació continua sent la millor inversió de futur i pensem que programes amb una metodologia molt
pràctica, personalitzada, flexible, que permeten aprendre treballant, amb components clarament professionalitzadors i que es renoven constantment són una garantia pedagògica i professional per a les persones
que hi participen.
Des de la Fundació Inform treballem per fer créixer la Xarxa SEFED, som membres de l’equip directiu de la
xarxa internacional d’empreses simulades Europen-Pen International, amb més 7.500 empreses simulades
en 42 països, i també estem impulsant la creació d’una xarxa d’empreses simulades SEFED al Marroc, a
Xile, a Colòmbia i a Portugal.
A tots els i les participants a la Fira, alumnat, professionals i institucions moltes gràcies per la vostra presència i bona feina.
Juan Pedro Pérez Castro
President de la Fundació Inform

DIMECRES 9 DE MARÇ

Jornades tècniques
12:00h

Inauguració oficial de la 12a Fira Internacional
d’Empreses Simulades, a càrrec del Sr. Josep Ginesta,
secretari general del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Juan Pedro Pérez, president de la Fundació
Inform. La presentació de l’acte anirà a càrrec del Sr.
Miquel-Muç Vall, director gerent de la Fundació Inform.

DIJOUS 10 DE MARÇ

“Mira, Pensa, Actua!”
Aprendre a mirar dintre de cadascú per descobrir el què
fem bé i el què ens agrada, aprendre a mirar fora en clau
d'oportunitat, pensar de forma oberta i no restrictiva i per
últim els primers passos per començar a actuar, a
càrrec de la Sra. Maria Batet Rovirosa. Forma i entrena
habilitats per emprendre projectes empresarials i de
vida. Ha desenvolupat diferents metodologies per
aprendre a emprendre i per ensenyar a emprendre. És
Mestra i Màster en Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Té una llarga trajectòria professional en
l’àmbit de l’educació per la creativitat i l’emprenedoria.
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Bones pràctiques SEFED
Aplicació metodologia SEFED a l’ESO, a càrrec de la
Sra. Silvia Fernández, centre SEFED a l’INS Mediterrània
del Vendrell.
Aplicació metodologia Aprenentatge entre Iguals a
l’empresa simulada, a càrrec de la Sra. Cristina Molinero i Sra. Carme Vilarasau, centre SEFED Lleida.

16:00h

Bones pràctiques SEFED
Participació no presencial a fires i Meeting Point, a
càrrec del Sr. Joan Maria Rovira, centre SEFED de Reus.

11:00h

Bones pràctiques SEFED
Banca ètica, a càrrec del centre SEFED a l’INS Miquel
Biada de Mataró.
L'avaluació de l'empresa SEFED en competències, a
càrrec del centre SEFED dels Salesians de Sarria.

INFORMACIÓ

VISITA A LA FIRA
El professorat pot obtenir la seva entrada gratuïta per visitar
la Fira o per assistir a les sessions tècniques prèvia confirmació d’assistència a través del correu electrònic:

comunicacio@inform.es
Entrada de grup acompanyat
pel professorat del centre educatiu:
- 50 € per centre si és soci de la Xarxa SEFED
- 80 € per als no socis.
Inscripcions a:

http://feriasefed.weebly.com/registro-de-visitantes.htm

HORARIS
L’horari de visita
al recinte firal
és el següent:
Dimecres dia 9 de març
de les 11.00h a les 18.00h
Dijous dia 10 de març
de les 10.00h a les 18.00h

LLOC
Fira de Barcelona
Palau 5, nivell 1
Avda. Reina Mª Cristina s/n
08004 Barcelona
Tel. 902 233 200
Fax 932 333 435
www.firabcn.es

Divendres dia 11 de març
de les 10.00h a les 14.00h

ORGANITZA:

Participació
de +75 empreses
simulades SEFED
nacionals i internacionals
que exposen i comercialitzen
els seus productes/serveis

Sala 3, Palau 5 nivell 1

11:00h

DIVENDRES 11 DE MARÇ

Obertura de la 12a Fira Internacional d'Empreses
Simulades

COL·LABORA:

Fundació Inform
c. del Pi, 24
08810 Sant Pere de Ribes
(Barcelona)
Tel. 938 964 700
Fax 938 963 017
comunicacio@inform.cat
www.inform.cat

