
LA MILLOR 
ORIENTACIÓ PER 

ALS TEUS ESTUDIS 

HORARIS
Dimecres a divendres 

de 9 h a 19h

Dissabte 

de 10h a 20h

Diumenge 

de 10h a 14 h
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T’AJUDEM A ORIENTAR ELS TEUS ESTUDIS
Vine al Saló de l’Ensenyament i trobaràs l’oferta més completa d’es-
tudis de batxillerat, graus universitaris, estudis superiors, de forma-
ció professional, artístics i idiomes. I comença a construir el teu futur. 

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

Ofereix activitats divulgatives i experiments científics, lúdics i in-
teractius amb l’objectiu de fomentar les vocacions en aquest àm-
bit. Tallers, activitats interactives, demostracions i experiments 
per descobrir la teva faceta més científica.

Promou:

SALÓ DE L'ENSENYAMENT

SALÓ DELS IDIOMES

ESPAI CIÈNCIA

AULA DE TECNOLOGIES MULTIMÈDIA

Per a més informació: www.ensenyament.com

Descobreix la màgia dels videojocs i les tecnologies multimèdia 
participant activament en les activitats següents del Centre de la 
Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM/UPC):

• Magic Marble és una activitat per interactuar directament amb 
un videojoc mitjançant dues plataformes de ball. El joc, inspi-
rat en l’estètica de La guerra de les galàxies, permetrà que els 
visitants utilitzin el moviment del seu propi cos per resoldre els 
diferents reptes que els hi plantejarà el videojoc.

• Viu en directe la realitat virtual, és una experiència amb les ulle-
res Oculus Rift que et permetrà experimentar les sensacions de 
conduir un Ferrari Cabrio per les pistes del circuit professional 
de Montmeló.

• L’Espai de Demostracions Multimèdia i Videojocs és una àrea 
de tallers pràctics gratuïts impartits per professors del CITM/
UPC sobre tècniques de gràfics animats i animació 2D i 3D.



DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

DEPARTAMENT D’EMPRESA 
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 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 ar-
tístics professionals (arts plàstiques i disseny, música, dansa, circ 
i teatre), programes de formació i inserció, educació d’adults, for-
mació a distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i ensenya-
ments d’idiomes. També s’hi informa de vies d’accés directe a al-
guns estudis i de les proves d’accés que cal superar per accedir-hi, 
així com deI Passaport de les Llengües i el programa Erasmus+. 

 En aquest taulell, a més, s’hi habilita una zona destinada especí-
ficament a atendre els docents.

• Els despatxos d’atenció individual. El Departament d’Ensenya-
ment disposa de 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).

• 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. 

• L’espai de demostracions de la formació professional industrial.

En el Saló de l’Ensenyament també hi participen el Complex 
Educatiu de Tarragona i el Consorci d’Educació de Barcelona, que 
informa de l’oferta educativa global no universitària de la ciutat de 
Barcelona. 

En el sector dels estudis universitaris s’informa sobre les 
universitats catalanes i sobre els estudis artístics superiors de 
disseny, conservació i restauració de béns culturals, música, art 
dramàtic i dansa.

Espai de la formació professional integrada 

En aquest espai es dóna informació i orientació sobre els serveis 
de formació i qualificació professional que s’ofereixen a Catalunya.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/saloensenyament/



ACTIVITATS

És un espai on s'informa i s'orienta les persones adultes sobre els 
serveis de formació i qualificació professional que s'ofereixen a Ca-
talunya 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 la Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat/universitatsirecerca

Espai de xerrades, tallers, activitats interactives i demostracions 
que ajudaran els estudiants i familiars a prendre decisions sobre 
els seus estudis. 

Espai d’orientació i assessorament personalitzat sobre els estudis 
que més s’adapten a les preferències i aptituds. 

Un cercador gratuït d’informació i orientació acadèmica que com-
plementa la visita presencial. 

Recorre el saló acompanyat d’un orientador que t’explicarà 
com pots conèixer els itineraris formatius i l’oferta educativa i 
professional d’aquesta edició i com t’hi pots familiaritzar.
Més informació a www.ensenyament.com

Seminaris impartits per professorat i professionals del món de 
l’ensenyament. Més informació a www.ensenyament.com

No et perdis les xerrades pràctiques adreçades a l’alumnat i a les 
famílies. Més informació a www.ensenyament.com

INTEGRADA

AULA D’ACTIVITATS

Càpsules Update

Tallers Orienta’t

Visites Guiades



Aula d’activitats 

Servei d’orientació a l’estudiant

Aula de tecnologies multimèdia

ACTIVITATS:

Espai ciència

Espai Orienta’t

ÀREES:

Estudis universitaris

Formació professional i ocupacional

Altres estudis superiors 

Ensenyament d’idiomes

Aula de FP integrada

Saló dels idiomes ASEPROCE

Estudis complementaris i serveis

Ensenyaments artístics superiors

ENTRADA
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AULA DE FP INTEGRADA

ESTUDIS
UNIVERSITARIS

CARNET JOVE DE FRANC!

PALAU 2

A l’estand Joventut els teus alumnes es podran fer de franc el 
Carnet Jove i descarregar-se l’aplicació mòbil, amb la què po-
dran utilitzar els més de 150 vals de descompte exclusius del 
Pack Jove Virtual 2016, valorats en més de 2.500 €, i informar-se 
dels més de 8.000 avantatges que els ofereix el carnet.



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

www.ensenyament.com       ensenyament@firabarcelona.com

RECINTE MONTJUÏC, PALAU 2

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

• 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.) 

* Es considera grup a partir de deu alumnes. Els professors tenen l’entra-

da gratuïta mitjançant el formulari que trobaran al web:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=130 

Aforament limitat.

(IVA inclòs en tots els preus.)

VENDA D’ENTRADES

Pl. Espanya

Av. del Paral·lel
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ACCÉS PER
PL. UNIVERS

TAQUILLES

ACCÉS

XII Fira Internacional 
d’Empreses Simulades


