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EL CAMÍ CAP A LA
UNIVERSITAT

El Saló d’orientació
universitària Unitour
presenta avui al Park
Hotel l’oferta formativa
dels principals centres.
Pàgines 17 a 20
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INTRODUCCIÓ

TRIAR ELS ESTUDIS SUPERIORS
L’Andorra Park Hotel acull avui el Saló d’orientació universitària Unitour, en què
els joves trobaran tot l’assessorament per escollir grau i centre d’ensenyament
l Saló d’orientació universitària Unitour és una fira itinerant que reuneix les principals universitats i centres
de formació que ofereixen graus en un
mateix lloc durant un dia, perquè puguin
assessorar de forma personalitzada els
estudiants de batxillerat. La fira, que va
néixer ara fa dotze anys de la mà de la
consultora Círculo Formación, serà avui
present a l’Andorra Park Hotel, on es podrà visitar de les 10.30 a les 14.30 hores. Unitour se centra en dues qüestions
fonamentals:
Què estudiar? És la principal decisió a
la qual s’enfronten els joves de batxillerat i la que condicionarà la seva carrera
laboral. Alguns tenen clar què volen estudiar, però molts altres no estan segurs
de quin tipus de formació els ofereix cada grau, quines competències i habilitats
podran desenvolupar, per a quins llocs laborals se’ls prepara, etcètera.
On estudiar? Els alumnes es troben
actualment amb una gran oferta d’universitats i centres que ofereixen les especialitats que busquen, però és difícil decidir-se per un, ja que la informació de la
qual acostumen a disposar no els ofereix
les pistes suficients per saber quin és el
que més s’adapta als seus interessos i
necessitats.

E

Els alumnes reben de
forma personalitzada
tota la informació
que necessiten
Un total de 18
centres, la majoria
catalans, hi participen
aquesta edició
L’objectiu d’Unitour és que els alumnes puguin rebre de forma personalitzada tota la informació i orientació necessària per part dels responsables
d’admissió, orientadors i especialistes
en les diferents carreres. A més de conèixer de primera mà l’oferta universitària que existeix a la seva disposició, els
assistents poden resoldre els dubtes referents a la nova etapa que són a punt
de començar.
A Unitour acudeixen, amb un espai
propi per a cadascuna, les universitats
més importants de cada zona –en el cas
d’Andorra hi ha presents 18 centres, la
majoria catalans–, per explicar in situ als

!

L’apunt
ELS JOVES SEGUEIXEN TRIANT PER VOCACIÓ
Segons una enquesta
realitzada per Círculo
Formación entre els
estudiants que van
acudir a l’anterior edició d’Unitour (20162017), el 53% dels joves espanyols de

batxillerat consultats
escolliran la carrera
per vocació. Per la seva banda, un 35% es
fixarà abans en les
sortides professionals
que li proporcioni el
grau. Quan se’ls pre-

gunta sobre el tipus
d’empresa en la qual
els agradaria desenvolupar la carrera professional, un 38% tria
l’empresa privada. A
un 26% li agradaria
muntar el propi negoci.

joves en què consisteix la seva oferta
formativa i residencial.
Els professionals de cada universitat
aporten sota demanda abundant informació sobre tots els aspectes relacionats amb el món universitari, per resoldre els dubtes que els plantegin els
assistents: noves titulacions, plans d’estudis, requisits d’admissió, residències
universitàries per a l’allotjament dels
alumnes, preus de matriculació...
Durant aquesta XII edició d’Unitour se
sortejaran, a més, cinc beques perquè
els assistents afortunats puguin pagar
íntegrament la seva matrícula universitària (fins a 3.000 euros).

