PALAU 1

RECINTE MONTJUÏC

www.ensenyament.com
#ensenyament

ÀREES:
Estudis Universitaris
Departament d’Empresa i Coneixement
Ensenyaments Artístics Superiors

20 - 24 MARÇ 2019

ACTIVITATS:

RECINTE MONTJUÏC

Fem

Aula de Tecnologies Multimèdia

anys

PALAU 2
ÀREES:
ACCÉS PER
PL. UNIVERS

Departament d’Educació
Formació Professional
Altres Estudis Superiors
Ensenyament d’Idiomes

VENDA D’ENTRADES

Estudis Complementaris
Ensenyaments Artístics

(IVA inclòs en tots els preus).

ENTRADES TAQUILLES:
• Entrada individual: 6 €.

ACTIVITATS:
Espai Ciència
Servei d’Orientació a l’Estudiant
Espai Ep! Aula d’Activitats

• 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

CARNET JOVE DE FRANC!

Decideix
el teu perfil

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

ensenyament@firabarcelona.com
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ACTIVITATS
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.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
PALAU 2
ESPAI D’ORIENTACIÓ. ATENCIÓ PERSONALITZADA

ESPAI CIÈNCIA

Per primera vegada, es dedicarà un espai per informar sobre els ensenyaments
artístics i un altre sobre els esportius.

Activitats divulgatives, tallers i experiments científics i interactius per fomentar
les vocacions cientificotècniques. Explora la teva faceta més científica!

Organitza:

L’activitat estrella serà UPC Virtual Riders, realitzat per un professor i
alumnes del Centre de la Imatge i la
Tecnologia Multimèdia de la UPC.
Amb dos simuladors reals de motos
i les ulleres de RV et transportaràs
a un circuit amb pistes de neó
futuristes. En aquesta frenètica
cursa de motos entre dos jugadors
hauràs de mostrar les teves habilitats
i equilibri al conduir una moto virtual.
A més, disposarem d’una Zona de Videojocs amb una Màquina Arcade,
un espai per gaudir i jugar amb els jocs creats per alumnes del CITM.

DEPARTAMENT
D’EMPRESA I CONEIXEMENT
Hi trobaràs tota la informació del sistema universitari català amb
orientació personalitzada sobre els processos d’accés i d’admissió i
sobre les beques i ajuts universitaris.
Coneixeràs el Canal Universitats (universitats.gencat.cat) que
recull tota la informació sobre l’accés a la universitat i l’oferta
d’estudis universitaris a Catalunya.
Es distribuiran publicacions d’interès que t’ajudaran en la tria
dels estudis: notes de tall i ponderacions per accedir a estudis de
grau, i s’informarà sobre aplicacions mòbils i eines per preparar
les matèries d’examen de la PAU, aprendre idiomes per a estades
internacionals o consultar el calendari universitari.
Més informació a universitats.gencat.cat

Per a més informació: www.ensenyament.com

El Saló de l’Ensenyament i DEP Institut 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:

ESPAI DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
• Taulell d’informació general dedicat a reforçar i ampliar la informació
sobre els estudis de formació professional a Catalunya: els cicles formatius
de grau mitjà i els de grau superior, els programes de formació i inserció
(PFI) i els itineraris formatius específics (IFE), per a alumnes amb necessitats
educatives especials.
•		Àrea especial dedicada a la formació professional dual

AULA DE TECNOLOGIES
MULTIMÈDIA

KITBOX “EL TEU SALÓ”

•		Espai per mostrar
- una de les modalitats dels campionats de formació Skills, la ciberseguretat
- una exhibició de robòtica i electricitat.
• Oferta formativa i llocs de treball emergents del sector professional de la fusta
i el moble. Cada dia del Saló hi haurà una activitat creativa relacionada amb la
construcció amb fusta.

Eines de treball

ESPAI DE DIÀLEG

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.

Taules
Rodones

Formació
professorat

• Informadors i experts faran tallers i guiaran converses d’orientació perquè
cadascú confirmi o descobreixi on vol dirigir-se .
• S’informarà del pla STEMcat a les famílies, el pla pensat per fomentar les
vocacions de futur i promoure l’interès pels estudis científics i tecnològics,
d’enginyeria i matemàtics.
• Testimoni d’empresaris i d’alumnes que parlaran dels requisits de formació,
els perfils professionals i les necessitats de personal qualificat de les
empreses, etc.
PUNT D’INFORMACIÓ SOBRE IDCATMÒBIL

Tallers

Escape Room
PALAU 1

ESDAP Catalunya - Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

‘Les professions en joc’
Conduïdes per professionals de referència d’entre
9 i 12 sectors econòmics clau. (30 minuts)
Càpsules Update
Seminaris pel professorat i professionals del
sector que pretenen ajudar a aquest col·lectiu
en la tasca orientadora envers a l’alumnat.
Tallers EP! 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.

Serveis d’Orientació a l’Estudiant
Assessorament individualitzat, espai d’autoconsulta
Assessorament i serveis de consultes on-line.
individual

L’idCATmòbil és el mecanisme d’identificació i signatura electrònica que es
necessita per preinscriure’s correctament el curs que ve.

Al sector de les universitats, hi ha un espai dedicat als ensenyaments artístics
superiors: art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa,
disseny i música. Aquests estudis, adaptats a l’espai europeu d’educació
superior, són equivalents a tots els efectes als graus universitaris:

Informació de Saló

ESPAI EP! AULA D’ACTIVITATS SERVEIS D’ORIENTACIÓ

TAULELL D’INFORMACIÓ GENERAL
• Espai on s’ofereix informació sobre tots els estudis postobligatoris que es 		
poden cursar a Catalunya

Material didàctic

Visita al
Saló

El repte de decidir
Viu el procés de la presa de decisions en 30
minuts de la forma més divertida.
Visites Guiades al Saló de l’Ensenyament
Visites de la mà d’un orientador/a per familiaritzar-te
amb els itineraris formatius i les ofertes educatives
i professionals.

Apunta’t als tallers a ensenyament.com

ESCRBCC. Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya
Un portal d’informació i orientació acadèmica que ofereix informació
de tota l’oferta dels expositors i que complementa la visita presencial.

