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• Participi en el fòrum d’informació i orientació referent a 
Catalunya en oferta educativa.

• Guanyi visibilitat i presenti la seva oferta.
• Arribi al seu públic objectiu.
• Contacti amb més de 88.000 alumnes, famílies i 

educadors. 
• Gran cobertura mediàtica del saló.

PRINCIPALS BENEFICIS:

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

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:

ÀREES ESPECÍFIQUES

ACTIVITATS

TALLER PER A JOVES I FAMÍLIES “EP!”
Oferta de tallers grupals adreçada a l’orientació 
d’alumnat i famílies, al voltant de les qüestions 
clau per a la tria d’uns estudis.

                VISITES GUIADES
Aquesta activitat, adreçada als centres educatius 
i famílies, ensenya als estudiants a cercar la 
informació necessària per conèixer i familiaritzar-se 
amb els itineraris formatius i descobrir l’oferta 
formativa present al Saló de l’Ensenyament. 
En grups d’un màxim de 30 persones.

 PROFESSIONS EN JOC 
Taules rodones, dinamitzades per una 
orientadora, formades per professionals de 
referència de diferents sectors econòmics clau, 
on presenten les seves trajectòries acadèmiques 
i professionals. 

 ESCAPE ROOM “EL REPTE DE DECIDIR”
Activitat room escape, en la que els alumnes 
s’hauran d’afrontar a “El repte de decidir”, hauran 
de “viure” el procés de presa decisions. Grups 
reduïts. Durada de 30 minuts.

 SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT I  
 PROFESSORAT
El Saló de l’Ensenyament posa a disposició de 
l’estudiant i el professorat un servei d’atenció 
telefònic i online, des de l’1 de febrer i fins al 30 
de març, per tal de resoldre dubtes sobre les 
activitats, els centres expositors, així com els 
serveis d’orientació acadèmica i professional 
del Saló.

                CÀPSULES UPDATE
Activitat per empoderar al professorat i 
professionals 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 estratègies i eines que el professorat pot 
utilitzar a l’aula, novetats a nivell de legislació 
i altres recursos. 

Tallers EP!

FAQS
30 respostes a les consultes més freqüents sobre l’oferta d’estudis (com conèixer-la, on es localitza, serveis, etc.) i el procés de tria dels 
estudis (com fer-ho, aspectes a tenir en compte a l’hora de seleccionar-los, com triar centre, requeriments d’accés, etc.). 

SOE
SERVEI D’ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT
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. Per a qualsevol consulta, trucan’s al 
93 737 81 07.

                AULA TECNOLOGIES MULTIMÈDIA
Activitats específiques que conviden a descobrir 
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.



PREU: 6.557€+ IVA

Preu si contracta abans del 31/10/2019: 6.499 € + IVA

PREU: 7.485 €+ IVA

Preu si contracta abans del 31/10/2019: 7.287 €+ IVA

PREU: 3.837 €+ IVA

Preu si contracta abans del 31/10/2019: 3.733 €+ IVA

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

GROWING PACK S A partir de 16 m2  tot inclòs

GROWING PACK M A partir de 32 m2 tot inclòs 

PACK PREMIUM A partir de 20 m2 tot inclòs 

MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.ENSENYAMENT.COM

Tots els packs inclouen: espai, estand, mobiliari, il·luminació i assegurança obligatòria. 



CONTRACTI ARA EL SEU ESPAI 

En coincidència amb:

HORARIS
Dimecres a divendres de 9 h a 19 h

Dissabte de 9 h a 20 h

Diumenge de 9 h a 14.30 h

#ensenyament

www.ensenyament.com902 233 200 (+34) 932 332 000 
ensenyament.ventas@firabarcelona.com

VOL SER SPONSOR DEL SALÓ? 
Contracti un pack de visibilitat i augmenti la seva repercussió mediàtica. 

Fira 
Internacional 
d’Empreses 
Simulades

ACCESSOS


