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Orienti 
el seu perfil

14 - 18 MARÇ 2018
RECINTE MONTJUÏC

HORARIS
Dimecres a divendres de 9 h a 19 h

Dissabte de 10 h a 20 h

Diumenge de 9:30 h a 14:30 h

• Pot tenir presència al saló de la formació i l’orientació sobre 
estudis per excel·lència a Catalunya.

• Pot fer-se conèixer i presentar les novetats.

• Pot orientar l’alumne potencial i captar-lo.

• Més de 85.000 alumnes, famílies i educadors. 

• Presència de la competència.

• Suport de les principals institucions educatives.

• Gran cobertura mediàtica del saló.

PRINCIPALS BENEFICIS:

L’ espai de trobada idoni amb 
joves i adolescents. Reforci el 
seu posicionament i reputació 
social en una àrea interactiva on 
podrà transmetre valors lligats a 
hàbits saludables, sostenibilitat i 
l’estalvi energètic, internet segur, 
emprenedoria, solidaritat, diversitat 
i cooperativisme. 

Parlar idiomes és un valor de futur 
imprescindible per als nostres 
joves. L’Associació Espanyola de 
Promotors de Cursos a l’Estranger 
(ASEPROCE) s’encarrega d’aquest 
espai fonamental en la formació 
acadèmica.

La millor manera i lloc per 
informar els joves de tot el que 
es desenvolupa a les nostres 
universitats, centres de recerca, 
centres tecnològics i altres 
institucions de l’àmbit de la ciència 
i la tecnologia.
Iniciativa de la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació.

El convidem a formar part d’un 
espai dedicat en exclusiva a estudis 
d’art dramàtic, dansa i música. 
Converteixi’s així en la millor 
opció per estudiar art.

ESPAI CIÈNCIA SALÓ D’IDIOMES ESPAIS ARTÍSTICS

VINGUI I FORMI PART DE L’OFERTA EDUCATIVA DE REFERÈNCIA

• Estudis Universitaris.

• Estudis de Formació 
Professional.

• Altres Estudis Superiors.

• Formació Complementària.

• Estudi d’Idiomes.

• Ensenyaments Artístics 
Superiors.

• Centres de Primària, 
 ESO i Batxillerat.

• Formació Ocupacional.

• Serveis a l’Educació.

Oferim la millor oferta en centres de formació d’estudis reglats 
i no reglats, nacionals i internacionals:

LA MILLOR OFERTA EDUCATIVA:

ESPAI JOVE

ÀREES ESPECÍFIQUES

ACTIVITATS

   TALLER PER A JOVES 
   I FAMÍLIES “EP!”
Oferta de tallers grupals adreçada a la orientació 
d’alumnes i famílies que pretenen desconges-
tionar l’espai d’atenció individual, anticipant 
temàtiques d’interès compartit. 

 CÀPSULES PER A 
 PROFESSORAT “UPDATE”
Activitat per empoderar al professorat i profes-
sionals del sector en la seva tasca orientadora 
envers l’alumnat.

S’abordaran temes com la complexitat de definir 
el projecte de vida professional avui o les estratè-
gies i eines que el professorat pot utilitzar a l’aula, 
novetats a nivell de legislació i altres recursos. 

Activitats específiques que conviden a des-
cobrir la màgia de les tecnologies multimèdia.

Aquestes activitats, organitzades pel Centre 
de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM/
UPC), ofereixen la possibilitat d’experimentar 
amb la realitat virtual, aprendre com és el 
procés de creació de videojocs i provar en 
directe aquestes noves tecnologies a l’espai 
de demostracions.

En grups reduïts de 15 persones. Aquesta 
activitat ensenya als alumnes a buscar la 
informació necessària per conèixer i fami-
liaritzar-se amb els itineraris formatius i les 
ofertes educatives i professionals.

Càpsules
Update

Tallers EP!

SERVEI
D’ORIENTACIÓ
A L’ESTUDIANTSOE

Un espai d´orientació i assessorament 
individualitzat que ajudarà al visitant a triar 
els estudis que més s´adapten a les seves 
preferències i aptituds.

El nostre servei d’orientació durant tot l’any per 
mitjà del portal web, que aporta informació i 
orientació acadèmica i professional a expositors i 
estudiants. Contractant el nostre servei obtindrà:

Presència de marca / Preferència destacada al 
cercador / Dades i contacte amb estudiants.

Preu: 3.659 ¤ + IVA

Preu si contracta abans del 31/10/2017: 3.569 ¤ + IVA

Preu: 7.076 ¤ + IVA

Preu si contracta abans del 31/10/2017: 6.852 ¤ + IVA

Preu: 6.319 ¤ + IVA

Preu si contracta abans del 31/10/2017: 6.257 ¤ + IVA

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

GROWING PACK M A partir de 32 m2 tot inclòs 

GROWING PACK PREMIUM A partir de 20 m2 tot inclòs 

MÉS INFORMACIÓ A:
www.ensenyament.com

GROWING PACK S A partir de 16 m2 tot inclòs


