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Carnet Jove de franc!

A l’estant de Joventut els teus alumnes se’l podran fer de franc i també 
juntament amb el carnet, rebre el Pack Jove 2013 amb més de 115 vals 
de descompte. A més, poden baixar-se l’APP mòbil per informar-se dels 
7.000 avantatges que ofereix el carnet.

GUIA VISITA

Recinte Montjuïc
13-17 Març 2013

www.ensenyament.com

Accés a totes les opcions 
per prendre la millor decisió.

Espai d’informació i orientació als estudiants

Àrea Multimèdia

Activitats:

Espai Ciència

Àrees:
Estudis universitaris

Formació professional i ocupacional
Altres estudis superiors 
Ensenyament d’idiomes
Estudis complementaris 
i Serveis a l’educació
Saló dels Idiomes ASEPROCE
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De dimecres a dissabte de 10 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

Del 13 al 17 MarçNo hi falteu 
Us hi esperem!

Fes-te fan a       
i resol el nostre Memory.
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Venda d’entrades.
A les taquilles del Saló i a través de

Preu: 5 euros l’entrada individual i 4,5 euros l’entrada per a grups* (IVA inclòs).
Els professors tenen l’entrada gratuïta mitjançant el formulari que trobaran al web 
www.20.gencat.cat/portal/site/educacio. * Es considera grup a partir de 10 persones.

Compra anticipada
a) Podeu comprar les entrades anticipadament al centre de taquilles 
    (Pl. Espanya - Palau 8) del 11 al 12 de març de 10 a 14 h i de 15 a 20 h
b) Les escoles poden comprar antipadament les entrades per a grups a 
    través del nostre web: 

    www.ensenyament.com
Carnet Jove.
Preu final: 4,5 € (IVA inclòs). 
El descompte amb Carnet Jove només s’aplicarà a les entrades individuals.

Joc a Facebook pels alumnes.
Poden aconseguir entrades gratuïtes! 

• Entrant a la pàgina de Facebook del saló de l’ensenyament, els estudiants   
   podran jugar tants cops com vulguin al Memory que hi trobaran. 

• Els cinc alumnes més ràpids de cada setmana en trobar totes les parelles 
   entraran en el sorteig setmanal d’una invitació per a quatre persones per 
   assistir de forma totalment gratuïta al Saló.

Llegeix el codi QR o busca l’aplicació mòbil 
al google play o Apple store “Saló Ensenyament”

Recinte Montjuïc - Palau 2

Avinguda de Rius i Taulet
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Avinguda del Paral·lel
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Saló dels idiomes

Saló de l’Ensenyament, 
treballem per al futur.
Com tu, busquem la millor orientació per als teus alumnes. Per això, al Saló 
de l’Ensenyament trobareu, totes juntes, les millors opcions de futur. Us 
esperen: centres d’estudis universitaris, de formació professional, d’altres 
estudis superiors, d’estudis complementaris, d’estudis d’idiomes,  de batxille-
rat i de serveis per a l’educació. 

Departament d’Economia 
i Coneixement.
L’espai ofereix informació del sistema universitari català, l’accés a la 
universitat i les beques i ajuts universitaris, entre d'altres. Els visitants 
trobaran informació i orientació sobre l’accés i l’admissió a la universitat: 
les proves d’accés a la universitat, la preinscripció universitària i també 
es distribuirà una publicació sobre les notes de tall.

Es visualitzarà de forma presencial i virtual l’Itinerari Universitari que s’ha 
de seguir per accedir a les universitats catalanes. Els visitants es podran 
baixar aplicacions mòbils, entre d'altres, per posar-se a prova un mateix 
en les matèries d’examen de les PAU, conèixer idiomes o consultar el 
calendari universitari, entre moltes altres eines d'interès!
gencat.cat/universitatsirecerca

Departament d’Ensenyament disposa dels 
següents punts d’atenció:
- El taulell central, on es pot obtenir informació sobre l’oferta formativa: 
batxillerat, formació professional, ensenyaments esportius, ensenyaments 
artístics professionals i de grau (disseny, arts plàstiques, i conservació i 
restauració de béns culturals), programes de qualificació professional 
inicial, formació per a persones adultes, formació a distància a l’IOC i 
ensenyaments d’idiomes. 

- Els despatxos d’orientació personalitzada, on un equip de 
professionals amb experiència en l’orientació per triar estudis pot atendre 
els estudiants i les seves famílies.

- L’àrea d’autoconsulta, un espai dotat amb vuit ordinadors d’accés 
lliure on cadascú pot informar-se del que més l’interessi.

- L’espai dedicat a la formació professional, on es pot obtenir 
informació sobre la formació professional dual que té per objecte apropar 
l’escola i l’empresa, incrementar la competitivitat i donar resposta a les 
necessitats del model productiu del país. L’FP dual permet que l’alumne 
compagini la formació al centre docent i l’activitat productiva en una 
empresa relacionada amb els estudis que està cursant.

També participa en el Saló el Consorci d’Educació de Barcelona, que 
informa de l’oferta educativa global no universitària de la ciutat de Barcelona.

Al Sector d’Ensenyaments Superiors es podran trobar els estudis superiors 
de disseny i conservació i restauració de béns culturals, música, dansa i art 
dramàtic.

Saló dels idiomes ASEPROCE.
Una vegada més seguim apostant pels cursos d’idiomes. 
En aquesta edició hi participaran al voltant de 15 empreses agrupades a 
Aseproce (Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero), 
que gestionen aquest tipus d’estudis i que ens presentaran innovadores 
propostes per estudiar una llengua a l’estranger.

Per a més informació:  www.ensenyament.com    www.gencat.cat/educacio/saloensenyament    www.gencat.cat/universitats

Àrea Multimèdia.
Workshop de Videojocs
Taller d’idees
Introdueix-te de forma directa en el món dels videojocs utilitzant la teva 
imaginació per a la creació d’un videojoc.

Creació de personatges
T’ensenyarem les diferents etapes que has de desenvolupar per a la 
creació de personatges. Amb el suport de les tabletes Wacom i 
l’experiència dels alumnes del Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia (CITM).

Animació
Els personatges realitzats i incorporats ja dins l’ entorn del videojoc, 
realitzaran una sèrie d’animacions i interactuaran dins del joc.

El teu retrat en Realitat Augmentada
Mitjançant la tecnologia Kinect es capturaran les característiques facials 
d’ una persona i es generarà una imatge 3D del seu rostre.

Mostra de videojocs 
Una selecció dels millors videojocs del CITM. Amb la coordinació dels 
mateixos alumnes implicats en la 
seva creació.

La carrera dels vostres alumnes 
comença al Saló de l’Ensenyament. 

No hi falteu.

Fes de científic/a per un dia !
Gaudeix del món de la ciència i de la tecnologia d’una manera lúdica i 
entenedora!  Vine a EspaiCiència!

Demostracions, experiments, tallers,  espectacles científics i d’altres activitats 
interactives i alhora lúdiques, per gaudir dels últims avenços de la ciència.

EspaiCiència té com a objectiu donar a conèixer a la societat, i especialment 
als més joves, què és el que es fa a les nostres universitats, centres de recerca, 
centres tecnològics i d’altres institucions en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

Portal operatiu 
tot l’any per 
oferir informació 
de tota l’oferta 
dels expositors.

Un cercador gratuït d’informació 
i orientació acadèmica que 
complementa la visita presencial.

Espai d’informació i 
orientació als estudiants.

El saló posa al servei dels estudiants un espai d’orientació i 
assessorament individual per a la resolució de dubtes sobre la tria 
acadèmica i el desenvolupament professional.

Ofereix aquest servei:


