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Ubicació

Recinte Montjuïc - Palau 2

Horari

De dimecres a dissabte de 10:00 a 19:00 hores.

Diumenge 22 de 10:00 a 14:00 hores.

Venda d’entrades

A les taquilles del Saló i a través de

Preu: 4,5 euros l’entrada individual i 4 euros l’entrada per a grups*

(IVA inclòs).

Els professors tenen l’entrada gratuïta mitjançant el formulari que trobaran

al web www.gencat.cat/educacio

* Es considera grup a partir de 10 persones.

Compra anticipada

a) Podeu comprar les entrades anticipadament al Centre de Taquilles

(Pl. Espanya - Palau 8) de l’11 al 17 de març (a excepció del cap de

setmana) de 10 a 14 h. i de 15 a 20 h.

b) El Saló posa a disposició de les escoles una forma de pagament

anticipada per a grups.

Per a més informació, descarregueu-vos el formulari

del web www.ensenyament.com

Carnet Jove

Amb el carnet Jove s’aplicarà un descompte de 0,50 euros.

Preu final: 4 € (IVA inclòs).

El descompte amb Carnet Jove només s’aplicarà a les entrades individuals.

Tens dubtes sobre
el teu futur?
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Accés grups
compra anticipada

Accés Taquilles
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Avinguda del Paral·lel

Gran Via de les Corts Catalanes

No hi falteu

Us hi esperem!

del 18 al 22 de març!



Saló de l’Ensenyament

El Saló de l’Ensenyament mostra l’oferta de més de 150 centres docents distribuïts
en sectors diferents i disposa de diversos espais d’informació i orientació a
l’alumnat.

La carrera professional dels vostres alumnes comença
al Saló de l’Ensenyament.

Al Saló de l’Ensenyament, els vostres alumnes hi trobaran un lloc per orientar-
se de manera efectiva de cara al futur, tenint en compte totes les alternatives
que es posen al seu abast, i obtindran la informació necessària per prendre
la millor decisió.

En les mateixes dates i en el mateix recinte s’organitzen els salons Futura
(saló dels màsters i postgraus), Fòrum del Treball  i Expoelearning.

El nostre objectiu, treballar per al futur

Accés a totes les opcions per prendre
la millor decisió

Viu la Ciència! – Espai Ciència i Tecnologia
és una iniciativa de la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació (FCRI) i Fira de
Barcelona que neix amb l’objectiu de donar a

conèixer a la ciutadania, i molt especialment als més joves, què
és el que es fa a Catalunya en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.
Demostracions científiques, experiments, tallers i d’altres activitats
interactives, i alhora lúdiques, faran que el visitant gaudeixi i conegui
l’activitat científica i tecnològica que duen a terme les nostres
universitats, centres de recerca, associacions científiques i d’altres
institucions de l’àmbit científic.

Saló dels idiomes ASEPROCE.
Una altra novetat de l’edició 2009 és l’aposta
pels cursos d’idiomes. Per primera vegada,
s’afegirà a l’oferta d’Ensenyament el Saló dels

Idiomes, en el qual participaran al voltant de 20 empreses, agrupats
a Aseproce (Asociación Española de Promotores de Cursos en el
Extranjero), que gestionen aquest tipus d’estudis.

Informació i orientació als alumnes

Palau 2

Departament
d’Innovació,
Universitats

i Empresa

Àrea d'animació
multimèdia i virtual
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Saló dels idiomes
ASEPROCE

Servei d’informació a l’estudiant
El Saló de l’Ensenyament vol ser l’eina perfecta perquè tots els joves trobin
el seu lloc al món professional. Amb aquest objectiu oferim un any més el
servei d’informació a l’estudiant, que aclarirà als alumnes qualsevol dubte
que tinguin sobre el seu futur:
• Quina carrera poden escollir segons els seus interessos i objectius.
• Quins tipus d’estudis superiors o de formació professional hi ha actualment.
• Adreces i contactes de tots els centres educatius que vulguin.
• Assessorament i orientació personalitzada, etc.

En definitiva, volem ajudar als joves en tot allò que necessitin per escollir
la millor direcció amb les millors condicions.

Departament d’Educació
• El Departament d’Educació hi participarà amb un estand just a l’entrada
del Palau 2. La seva participació es concretarà en diverses àrees:

- Àrea del taulell central, on s’informarà sobre:
Batxillerat - Formació professional - Ensenyaments d’esports -
Ensenyaments artístics - Programes sobre qualificació professional inicial
(PQPI) - Formació d’adults - Institut obert de Catalunya (IOC) i Ensenyament
d’idiomes (EOI).

- Àrea d’orientació. El Departament d’Educació, conscient de la
importància del procés orientador, disposa de vuit despatxos d’orientació.
Els orientadors i les orientadores seran professionals especialitzats i
experts en l'orientació dels centres educatius, l'alumnat i les famílies.

- Àrea dels serveis territorials. Es donarà informació de l’oferta d’estudis
i de centres de tots els territoris de Catalunya.

- Àrea Connecta’t en els Punts @, amb quatre àrees de consulta amb
ordinadors adaptats.
A l’estand del davant, el Consorci d’Educació de Barcelona ofereix
l’oferta educativa global no universitària de la ciutat de Barcelona.

• El Departament d'Educació també participa amb estands específics, al
sector d’estudis universitaris:
- l’estand d’estudis superiors artístics;
- l'estand de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC);
- els estands de l’EA Llotja i EA Deia.

• Activitats
Durant el divendres, dissabte i diumenge es duran a terme sessions d’orientació
acadèmica adreçades a les famílies i xerrades sobre estudis artístics,
d’esports, de FP i sobre els programes de qualificació professional inicial
(PQPI).
Lloc: Sala B i D del Palau 2 de Fira de Barcelona.
Horari: Divendres de 12 a 13 h.

Dissabte d’11 a 12.30 h. - de 13 a 14.30 h. i de 16 a 18 h.
Diumenge d’11 a 13 h.

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
A l’estand, hi haurà personal especialitzat del Departament que atendrà
qualsevol consulta dels estudiants de secundària sobre el sistema universitari
català, els estudis universitaris, l’accés a la universitat i les beques i ajuts.

Per a més informació:
www.ensenyament.com
www.gencat.cat/educació/saloensenyament

Ara et toca!
Passa’t per l’estand de la joventut i
et farem el “Carnet Jove” de franc.
Juntament amb el teu carnet, et donarem
la Guia d’Avantatges i el Pack Jove 2009 amb
més de 80 vals de descompte.
A més, quedaràs cobert per una assegurança de
viatges internacional totalment de franc.

Espai Ciència i Tecnologia Saló dels Idiomes
ASEPROCE

Incorpora:

Aquest any el Saló incorpora:

Àrees: Estudis universitaris

Formació professional
i ocupacional.
Servei d’informació a
l’Estudiant

Estudis complementaris
i Serveis a l’educació

Altres estudis superiors

Ensenyament d’idiomes


