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LA MILLOR 
ORIENTACIÓ PER 

ALS TEUS ESTUDIS 

18 - 22 MARÇ 2015
RECINTE MONTJUÏC

PREPARA LA 

TEVA VISITA



TRIA LA TEVA OPCIÓ DE FUTUR
Vine al Saló de l'Ensenyament i coneix totes les propostes 
d'estudis de batxillerat, graus universitaris, estudis superiors, 
de formació professional, artístics i idiomes.
I troba l'opció que més s'adapta a les teves preferències.

Cursos d'idiomes a l'estranger, una de les millors vies per 
aprendre una altra llengua. 

Tallers, activitats interactives, demostracions i experiments 
per descobrir la teva faceta més científica. 

Promou:

SALÓ DE L'ENSENYAMENT

SALÓ DELS IDIOMES

ESPAI CIÈNCIA

Per a més informació: www.ensenyament.com



DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

DEPARTAMENT D'ECONOMIA 
I CONEIXEMENT

Sota el lema 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, les proves d'accés a la universitat, 
la preinscripció universitària, i es distribuiran publicacions d'interès 
per al visitant que l'ajudaran en la seva tria d'estudis. 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

L'estand del Departament d'Ensenyament disposa dels punts 
d'atenció següents:

• El taulell central, on es pot obtenir informació sobre batxillerat, 
formació professional, ensenyaments esportius, ensenyaments 
artístics professionals (arts plàstiques i disseny, música i dansa), 
programes de formació i inserció, educació d'adults, formació a 
distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) i 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 habilita una zona destinada 
específicament a atendre el professorat.

• Els despatxos d'atenció individual. El Departament d'Ense-
nyament disposa de dotze despatxos on un equip de profes-
sionals amb experiència en l'orientació per triar estudis pot 
atendre de manera individual els estudiants (i les seves famí-
lies) 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:
• Espai per fer demostracions de diferents centres amb professors 

i alumnes de formació professional i d'ensenyaments artístics.
• Nou espai per presentar els itineraris de l'ESO, el batxillerat i l'FP.
• Passaport europeu de les llengües.

També participa en el Saló de l'Ensenyament el Consorci d'Educació 
de Barcelona, que informa de l'oferta educativa global no universi-
tària de la ciutat de Barcelona. 
En el sector dels estudis universitaris s'informa sobre les universi-
tats catalanes i sobre els estudis artístics superiors de disseny, con-
servació i restauració de béns culturals, música, art dramàtic i dansa.

www.gencat.cat/ensenyament/saloensenyament



AULA DE TECNOLOGIES 
MULTIMÈDIA

AULA DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL INTEGRADA

ACTIVITATS:

On descobrir la màgia de les tecnologies multimèdia que enguany 
presenta el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM/UPC): 

• Viu en directe la realitat virtual, una experiència amb les noves 
ulleres Oculus Rift que permetrà experimentar la sensació de 
conduir un Ferrari Cabrio per les pistes del circuit professional 
de Montmeló. Amb la col·laboració del Circuit de Barcelona-
Catalunya de Fórmula 1. 

• Zona de Videojocs, un espai per aprendre amb els jocs creats 
per exalumnes del màster en Disseny i Creació de Videojocs 
de la UPC School. Per descobrir en directe l'experiència real de 
dissenyar i desenvolupar un videojoc. 

• Espai de Demostracions Multimèdia i Videojocs, una zona 
per compartir experiències de disseny i animació en l'àmbit 
multimèdia i dels videojocs amb l'equip de professors del CITM.

VISITES
GUIADES

És un espai on s'informa i s'orienta les persones adultes sobre els 
serveis de formació i qualificació professional que s'ofereixen a 
Catalunya mitjançant activitats i xerrades sobre:

• Formació professional integrada. 
• Formació al llarg de la vida. 
• De l'ocupació a la formació i de la formació a l'ocupació.

Organitzat per Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat/universitatsirecerca

Espai on la Universitat Rovira i Virgili aju-
daran els estudiants i familiars a prendre 
decisions sobre la tria d'estudis i els pro-
posaran conèixer amb profunditat els 
graus universitaris.

Espai d'orientació i assessorament per-
sonalitzat sobre els estudis que més 
s'adapten a les preferències i aptituds. 

Un cercador gratuït d'informació i ori-
entació acadèmica que complementa la 
visita presencial.

Aprendre a buscar la informació neces-
sària per conèixer i familiaritzar-se amb 
els itineraris formatius i l’oferta educati-
va i professional.
Grups de 15 alumnes.
Us podeu inscriure a través del web:
www.ensenyament.com



Fòrum d’orientació universitària

Servei d’informació a l’estudiant

Aula de tecnologies
Multimèdia

ACTIVITATS:

Espai ciència

ÀREES:

Estudis universitaris

Formació professional i ocupacional

Altres estudis superiors 

Ensenyament d’idiomes

Aula de formació professional
Integrada

Saló dels idiomes aseproce

ENTRADA
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DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

FÒRUM 
D’ORIENTACIÓ
UNIVERSITÀRIA

ENSENYAMENT
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FORMACIÓ
PROFESSIONAL
I OCUPACIONAL

ESTUDIS
UNIVERSITARIS

ALTRES
ESTUDIS

SUPERIORS

ESPAI CIÈNCIA

SERVEI D’INFORMACIÓ
A L’ESTUDIANT  

AULA DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL INTEGRADA

JOC A TWITTER I INSTAGRAM 
PER ALS ALUMNES

CARNET JOVE DE FRANC!

PALAU 2

A l'estand Joventut els teus alumnes es podran fer de franc el    
Carnet Jove i baixar-se l'aplicació mòbil, amb què podran utilitzar 
els més de 140 vals de descompte exclusius del Pack Jove Virtual 
2015, valorats en més de 2.500 €, i informar-se dels més de 8.000 
avantatges que els ofereix el carnet.

POTS GUANYAR UN IPAD! 
Fes-te una “selfie” o una foto de la teva carpeta escolar i comparteix-la 
a Twitter amb els “hashtags” #ensenyaelcareto o #ensenyalacarpeta. 
Has d'aconseguir deu m'agrada i entraràs en el concurs en què un 
jurat valorarà la teva originalitat i decidirà el guanyador.



Av. de la Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona. Tel.: 902 233 200 / (+34) 932 332 000

www.ensenyament.com       ensenyament@firabarcelona.com

VENDA D’ENTRADES

RECINTE MONTJUÏC, PALAU 2

HORARIS

Del 18 al 22 de març.
De dimecres a dissabte de 10 a 19 h.
Diumenge de 10 a 14 h.

ENTRADES TAQUILLES:
• Entrada individual: 5,50 €. 

• Entrada per a grups:* 5 €. (Per alumne).  
* Es considera grup a partir de 10 alumnes.
Els professors tenen l'entrada gratuïta mitjançant el formulari que 
trobaran al web:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/Salo_Ensenyament_2015.

• Entrada amb el Carnet Jove: 5 €.
Només s’aplicarà a les entrades individuals.

ENTRADES ONLINE:
• Entrada individual: 5,50 €. 

• Entrada anticipada per a grups:* 5 €. (Per alumne). Descarrega el  
formulari que trobaràs al web.
* Es considera grup a partir de 10 alumnes.
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(IVA inclòs en tots els preus.)


