
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 

La cinquena edició del Fòrum d’estudiants de Salt 
se celebrarà el 20 de març i tractarà sobre ‘Estudiar 
en temps de pandèmia’ 

Adreçat a joves que accedeixen a la formació Secundària Superior la trobada informa, a 
través de testimonis directes, de les diferents possibilitats per continuar estudiant 

Serà una edició virtual que comptarà amb la ponència de la consultora de comunicació, 
Míriam Hatibi 

Tot a punt per a la celebració el proper dissabte 20 de març de la cinquena trobada organitzada pel 

Fòrum d’Estudiants de Salt. Enguany, la jornada per donar informació als joves sobre totes les 

possibilitats que hi ha un cop s’accedeix a la formació Secundària Superior se celebrarà de forma 

virtual i les sessions d’orientació es duran a terme sota el nom Estudiar en temps de pandèmia. 

Un dels objectius aquest any 2021 és el de mostrar que, tot i els efectes de la Covid-19, les 

possibilitats per seguir estudiant segueixen obertes i, en aquest sentit i a través de testimonis 

directes, s’informarà de les opcions que existeixen, des de carreres universitàries a cicles de 

formació professional. Cal destacar que una de les sessions d’orientació anirà a càrrec de la 

consultora en comunicació Míriam Hatibi i portarà per nom La importància de tenir referents en l’èxit 

acadèmic. 

El regidor de Joventut i Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, explica que “després que 

l’any passat ens veiéssim obligats a suspendre la trobada del Fòrum per la Covid-19, ara hi ha 

molta il·lusió per tornar-lo a celebrar. Tothom que hi està participant ho està fent amb més 

empenta que mai i estem convençuts que un cop més serà un èxit i molt profitós per a tots els 

i les joves que hi participin”. 

 

Diverses àrees d’interès 

Tal com és habitual, les sessions s’organitzaran en diverses àrees d’interès que, en aquest edició, 

seran:  Ciències de la Salut; Dret i Ciències Polítiques; Educació, Psicologia i Humanitats; 

Enginyeries, Arquitectura i Tecnologia; Ciències naturals; Economia, Empresa i Turisme; 

Audiovisuals, Art i Periodisme; Cicles Formatius Industrials. També es reserva una darrera opció si 

l’inscrit no té cap orientació sobre quina opció triar. 

La cinquena edició del Fòrum d’Estudiant de Salt es durà a terme de les deu del matí a les dotze del 

migdia i tothom que vulgui més informació o estigui interessa’t a inscriure’s (la data límit és el dijous 

18 de març) ho pot fer a través del formulari que trobarà a http://salt.cat/forumestudiants 

http://salt.cat/forumestudiants

