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Decideix
el teu perfil

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

de 9:30h a 14:30 h



T’AJUDEM A ORIENTAR ELS TEUS ESTUDIS
Al Saló de l’Ensenyament hi trobaràs l’oferta més completa d’estudis de 
batxillerat, graus universitaris, formació professional, estudis superiors, 
artístics i idiomes. Comença a construir el teu futur! 

Descobreix els cursos d’idiomes a l’estranger, la millor manera d’aprendre 
una altra llengua.  

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

Promou:

Promou:

ACTIVITATS

SALÓ DELS IDIOMES

ESPAI CIÈNCIA

AULA DE TECNOLOGIES
MULTIMÈDIA

Per a més informació: www.ensenyament.com

Gaudeix dels videojocs i les tecnologies multimèdia més divertides.

DANGER ROOM
Posa a prova els teus reflexes 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. 



DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

DEPARTAMENT          
D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

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

Coneixereu el nou Canal Universitats (universitats.gencat.cat) amb tota 
la informació d’accés a la universitat, l’oferta oficial d’estudis universitaris 
a Catalunya i diverses eines interactives que faciliten l’accés a la 
universitat.

També es distribuiran publicacions d’interès: notes de tall i ponderacions 
per accedir a estudis de grau, s’informarà sobre aplicacions mòbils i eines 
per posar-vos a prova en les matèries de les PAU, aprendre idiomes o 
consultar el calendari universitari.

Més informació a universitats.gencat.cat

El Departament d’Ensenyament disposa d’un espai on s’ofereix informació 
sobre tots els estudis que es poden cursar a Catalunya: batxillerat, 
formació professional, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics, 
programes de formació i inserció, ensenyament a distància (IOC), idiomes 
i centres de formació de persones adultes. S’informarà també sobre la 
formació professional integrada, els processos d’acreditacions i certificats 
professionals i el web Catalunya Professional.

Espai d’orientació: professionals de l’orientació atendran personalment els 
estudiants i les seves famílies i els acompanyaran en la tria del seu itinerari. 
Als despatxos d’orientació, a més, podran fer consultes personalitzades.

Espai de formació professional industrial: informació sobr e els cicles 
formatius vinculats al sector industrial.

Activitats
El Departament informa: Xerrades informatives amb experts del 
Departament que aportaran continguts clau d’orientació per triar els 
estudis i informació sobre els diferents ensenyaments postobligatoris: 
modalitats de batxillerat, el món de la formació professional i els 
ensenyaments artístics i esportius. A l’EOI Experience les escoles oficials 
d’idiomes oferiran als assistents una primera classe engrescadora en 
diverses llengües estrangeres.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/salo-ensenyament/



AULA D’ACTIVITATS

SERVEIS D’ORIENTACIÓ

KITBOX “EL TEU SALÓ”

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 orien-
tadora. 

El KITBOX inclou:

Sol·licita’l al web www.ensenyament.com

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.

Assessorament individualitzat, espai d’autoconsulta 
i serveis de consultes on-line.

Apunta’t als tallers a ensenyament.com

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

Activitat adreçada a alumnes i famílies en format 
de tallers grupals de 30’ on poder trobar resposta a 
les teves inquietuds.  

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

Update

Visites
Guiades

Tallers EP!

SOE

Eines de treball Material didàctic Informació de Saló



Aula d’activitats 

Servei d’orientació a l’estudiant

Aula de tecnologies multimèdia

ACTIVITATS:

Espai ciència

Espai Ep!

ÀREES:
Estudis universitaris

Formació professional i ocupacional

Altres estudis superiors 

Ensenyament d’idiomes

Espai Estudiar a Catalunya

Saló dels idiomes ASEPROCE

Estudis complementaris i serveis

Ensenyaments artístics superiors

ENTRADA

 
AS

EP
RO

CE

DEPARTAMENT
D’EMPRESA I
CONEIXEMENT

AULA DE 
TECNOLOGIES
MULTIMÈDIA DEPARTAMENT

D’ENSENYAMENT

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS 

SUPERIORS

AULA D’ACTIVITATS 

ENSENYAMENT
D’IDIOMES 

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

I OCUPACIONAL

ALTRES
ESTUDIS

SUPERIORS

ESPAI CIÈNCIA

ESTUDIS 
COMPLEMENTARIS 
I SERVEIS

ESPAI  EP!SERVEI 
D’ORIENTACIÓ
A L’ESTUDIANT  

ESPAI ESTUDIAR A CATALUNYA

ESTUDIS
UNIVERSITARIS

CARNET JOVE DE FRANC!

PALAU 2

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 2017, valorats en més de 2.500€. Informa’t sobre 
els més de 8.000 avantatges que t’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

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.

(IVA inclòs en tots els preus.)

VENDA D’ENTRADES

Pl. Espanya

Av. del Paral·lel

C.
 L

le
id

a

2 3

1
8

4 5

A
v.

 R
ei

na
 M

. C
ri

st
in

a

ACCÉS PER
PL. UNIVERS

TAQUILLES

ACCÉS


