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CARNET JOVE DE FRANC!

PALAU 1 RECINTE MONTJUÏC

ENTRADES TAQUILLES:
• Entrada individual: 6 €. 
• Entrada amb el Carnet Jove: 5,50 €.

Només s’aplicarà a les entrades individuals.

ENTRADES ONLINE:
• Entrada individual: 6 €. 
• Entrada anticipada per a grups*: 5 €. (Per alumne.) 

* Es considera grup a partir de deu alumnes. Els professors tenen l’entrada 
gratuïta mitjançant el formulari que trobaran al web:

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

Aforament limitat.

A l’estand de joventut podràs fer-te de franc el Carnet Jove i 
descarregar-te l’aplicació mòbil, amb més de 160 vals de descompte 
exclusius del Pack Jove 2018, valorats en més de 2.500 €. Informa’t sobre 
els més de 8.000 avantatges que t’ofereix el carnet.

(IVA inclòs en tots els preus).

www.ensenyament.com

#ensenyament

VENDA D’ENTRADES

14-18 MARÇ 2018
RECINTE MONTJUÏC

Decideix
el teu perfil

ACCÉS PER
PL. UNIVERS

Fira 
Internacional 
d’Empreses 
Simulades

HORARISDimecres a divendres 
de 9 h a 19hDissabte de 10h a 20hDiumenge 

de 9:30h a 14:30 h

ÀREES: 

ACTIVITATS: 

ESTUDIS UNIVERSITARIS
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

AULA DE TECNOLOGIES MULTIMÈDIA

PALAU 2

ÀREES: 

ACTIVITATS: 

FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL

ALTRES ESTUDIS SUPERIORS

ENSENYAMENT D’IDIOMES

ESTUDIS COMPLEMENTARIS

SERVEIS A L’ORIENTACIÓ

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

SERVEI D’ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT

ESPAI EP! AULA D’ACTIVITATS

ESPAI CIÈNCIA



DECIDEIX EL TEU PERFIL  
Al Saló de l’Ensenyament t’oferim l’oferta més completa d’estudis de 
batxillerat, graus universitaris, formació professional, estudis superiors, 
artístics i idiomes, perquè puguis decidir el teu futur amb les millors 
garanties possibles. 

ACTIVITATS

KITBOX “EL TEU SALÓ”

Es distribuiran publicacions d’interès que t’ajudaran a encertar en la 
tria dels teus estudis: notes de tall i ponderacions, app mòbils i eines 
per preparar les PAU, cursos d’idiomes per a estades Internacionales, 
calendari universitari, etc.
Més informació a universitats.gencat.cat

El Saló de l’Ensenyament i Educaweb posem a disposició dels centres 
educatius una nova eina educativa: un conjunt de materials i recursos per  
preparar la visita al Saló de l’Ensenyament i reforçar la seva tasca orientadora.

Descarrega-t’ho al web del saló. 

El KITBOX inclou:

Per a més informació: www.ensenyament.com

El Departament d’Ensenyament ofereix informació sobre l’accés, els continguts, 
els tràmits i la continuïtat dels estudis que es poden cursar a Catalunya: el 
batxillerat, la formació professional, els ensenyaments esportius, els artístics, 
els programes de formació inicial (PFI), l’estudi d’idiomes, l’educació d’adults i 
l’ensenyament a distància a l’IOC.

S’ofereixen visites guiades per explicar els itineraris formatius (a les 10, 12, 16 i 18 h).

Espai d’orientació. Professionals atenen els estudiants i les seves famílies 
per acompanyar-los en la tria del seu itinerari. Als despatxos d’orientació es 
poden fer consultes personalitzades.

Formació professional industrial. Informació dels cicles formatius vinculats 
al sector industrial.

Pla STEMcat. Per fomentar les vocacions de futur i promoure l’interès pels 
estudis científics, tecnològics, d’enginyeria i matemàtics.

Ensenyaments artístics superiors. Informació dels estudis artístics superiors: 
art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i 
música.

Complex Educatiu de Tarragona. Informació de les residències d’estudiants 
del Complex Educatiu de Tarragona.

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Apunta’t als tallers a ensenyament.com

Un portal d’informació i orientació acadèmica que ofereix informació 
de tota l’oferta dels expositors i que complementa la visita presencial. 

Orientació per a professors
Seminaris pel professorat i professionals del 
sector que pretenen ajudar a aquest col·lectiu 
en la tasca orientadora envers a l’alumnat.  

Càpsules
Update

Ruta curta pel saló
Visites de la mà d’un orientador per familiaritzar-te 
amb els itineraris formatius i les ofertes educatives 
i professionals. 

Visites
Guiades

Tria d’estudis i professions
Activitat adreçada a alumnes i famílies en format 
de tallers grupals de 30’ on poder trobar resposta a 
les teves inquietuds.  Tallers EP!

Eines de treball Material didàctic Informació de Saló

AULA DE TECNOLOGIES
MULTIMÈDIA

Gaudeix dels videojocs i les tecnologies multimèdia més divertides.

DANGER ROOM
Posa a prova els teus reflexos amb 
aquest frenètic videojoc amb 
tecnologia HTC VIVE. Esquiva 
obstacles i drons, activa trampes i 
recull coneixement en una carrera 
competitiva a contrarellotge.

TALLERS MULTIMÈDIA
Tallers pràctics i gratuïts sobre motion graphics, disseny i animació 
2D i 3D. Descobreix el treball d’un dissenyador multimèdia, un artista 
3D o un programador de videojocs. 

Activitats divulgatives, tallers  i experiments científics i interactius per 
fomentar les vocacions en l’Espai Ciència. Explora la teva faceta més 
científica!

Promou:

ESPAI CIÈNCIA

DEPARTAMENT          
D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

A l’estand d’Accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya 
trobaràs tota la informació del sistema universitari català amb 
orientació personalitzada sobre els processos d’accés i d’admissió, i 
sobre beques i ajuts universitaris.

Coneixeràs el Canal Universitats (universitats.gencat.cat) pensat 
per facilitar el procés d’accés a la universitat. Ofereix informació 
rellevant, l’oferta oficial d’estudis universitaris a Catalunya i diverses 
eines interactives.

‘Les professions en joc’
Conduïdes per professionals de referència d’entre 
9 i 12 sectors econòmics clau. (30 minuts)  Taules 

Rodones

El repte de decidir 
Viu el procés de la presa de decisions en 30 
minuts de la forma més divertida.  Escape Room

Serveis d’Orientació a l’estudiant
Assessorament individualitzat, espai d’autoconsulta 
i serveis de consultes on-line.Espai SOE

ESPAI EP! AULA D’ACTIVITATS - 
SERVEIS D’ORIENTACIÓ

Espai de tallers i xerrades que t’ajudaran a orientar els teus estudis i on 
també trobaràs ‘Les Professions en Joc’, per decidir sobre el teu futur 
professional.


