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ACONSEGUEIX ENTRADES GRATUÏTES A FACEBOOK

 Entrant a la pàgina de Facebook del Saló de l’Enseya- 
 ment, els estudiants podran participar en el concurs set- 
 manal que hi trobaran.

  La resposta més interessant de cada setmana guanyarà  
 quatre entrades gratuïtes per al Saló.

A l’estand Joventut els teus alumnes se’l podran fer de 
franc i també, juntament amb el carnet, rebre el Pack Jove 
2014, amb més de 130 vals de descompte. A més, poden 
baixar-se l’aplicació per a mòbil per informar-se dels 8.000 
avantatges que ofereix el carnet.

Joc a facEbook pEr als alumnEs

carnEt JoVE dE franc!

Venda d’entrades

Recinte Montjuïc, Palau 2

Del 12 al 16 de març
De dimecres a dissabte de 10 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

A les taquilles del Saló i a través de

Preu: 5 € l’entrada individual i 4,5 € 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/ensenyament
*Es considera grup a partir de 10 persones.

Compra anticipada
Podeu comprar les entrades anticipadament al centre de 
taquilles del palau 8 (pl. d’Espanya) del 12 al 15 de març de 10 
a 14 h i de 15 a 20 h, i al palau 1 (pl. d’Espanya) el 16 de març de 
10 a 14 h i de 15 a 20 h.
Les escoles poden comprar anticipadament les entrades per a 
grups a través del nostre web:      
www.ensenyament.com

Carnet Jove
Preu: 4,5 € (IVA inclòs). 
El descompte amb Carnet Jove només s’aplicarà a les entrades 
individuals.
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A punt per descobrir el teu futur?

Vine al Saló de l’Ensenyament a conèixer totes les propostes 
d’estudis: universitaris, superiors, formació professional, 
complementaris, art i idiomes.
Aquí hi trobaràs les que més s’adapten a les teves preferències 
i aptituds.

Cursos d’idiomes a l’estranger, una de les millors vies per 
aprendre una altra llengua. Organitzat per l’Associació Espanyola 
de Promotors de Cursos a l’Estranger (ASEPROCE).

Tallers, activitats interactives, demostracions i experiments 
per descobrir la teva faceta més científica. Espai promogut 
per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Promou

saló dE l’EnsEnyamEnt, 
VinE i aquí t’oriEntEm

saló dEls idiomEs asEprocE

ÀrEa multimèdia

aula d’actiVitats

dEpartamEnt d’EnsEnyamEnt

Espai ciència

dEpartamEnt d’Economia 
i conEixEmEnt

Tria bé. La Formació és Futur: l’estand ofereix informació del 
sistema universitari català, l’accés a la universitat i les beques i 
ajuts universitaris. Els visitants trobaran informació i orientació 
sobre l’accés i l’admissió a la universitat. 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 descarregar aplicacions mòbils, entre 
d’altres, per posar-se a prova un mateix en les matèries d’examen 
de les proves d’accés a la universitat (PAU), conèixer idiomes 
o consultar el calendari universitari, entre moltes altres eines 
d’interès!
gencat.cat/universitatsirecerca

Participa en el Saló amb un gran espai que disposa dels 
punts d’atenció següents:

El taulell central, on es pot obtenir informació sobre l’oferta 
formativa actual, és a dir, el batxillerat, la formació professional, els 
ensenyaments esportius, els ensenyaments artístics professionals, 
l’educació d’adults, la formació a distància a l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC) i els ensenyaments d’idiomes. També s’hi informa 
de vies d’accés directe a alguns estudis i de les proves d’accés que 
cal superar per accedir-hi. En aquest taulell, a més, s’hi habilitarà 
una zona destinada específicament a atendre el professorat.

Els despatxos d’atenció individual són dotze despatxos on un 
equip de professionals amb experiència en l’orientació per triar 
estudis pot atendre de manera individual els estudiants (i les 
seves famílies) que ho sol·licitin.

L’àrea d’autoconsulta, un espai dotat amb ordinadors de lliure 
accés on cadascú pot informar-se de l’oferta formativa que més 
l’interessi i s’ofereix assessorament personalitzat sobre el web 
Estudiar a Catalunya. 

Aquest any es presenten com a novetats:
•	 Una	mostra	de	les	habilitats	i	competències	professionals		 	
 de l’alumnat d’ensenyaments professionals.
•	 Una	exposició	sobre	projectes	d’emprenedoria	a	Catalunya.
 
En el sector sobre els estudis universitaris trobareu informació 
sobre totes les universitats catalanes i sobre els estudis artístics 
superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, 
música (a l’Escola Superior de Música de Catalunya, ESMUC), art 
dramàtic i dansa (a l’Institut del Teatre).

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

Entra a la quarta dimensió 

Amb la tècnica del Time Lapse i la creació d’imatges generades per 
computadora (Computer-Generated Imagery - CGI) et proposem 
un viatge en el temps i l’espai en el qual tu ets el protagonista. 
Coneix de manera directa i personal les possibilitats creatives de 
les noves tecnologies de la imatge.

Viu la revolució de la realitat virtual

Viu una autèntica revolució en el món de l’entreteniment amb les 
ulleres Oculus Rift, una nova tecnologia que et permetrà descobrir 
la màgia de la realitat virtual (RV).

Aprèn jugant amb videojocs

Juga i diverteix-te amb els videojocs creats per exalumnes 
de la UPC i descobreix en directe l’apassionant experiència de 
dissenyar i desenvolupar el teu propi videojoc.

Tallers d’emprenedoria, robòtica, videojocs i el progama mSchools.

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

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

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

El Saló posa al servei de l’estudiant un espai d’orientació i 
assessorament individual sobre els estudis que més s’adapten a 
les teves preferències i aptituds. També podràs resoldre dubtes 
sobre l’elecció acadèmica i el desenvolupament professional. 

Amb la col·laboració d’


