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26a edició

Dates de celebració
Del 18 al 22 de març 

Horari
de 10 a 19 h, diumenge de 10 a 14 h

Ubicació
Recinte firal de Montjuïc (Fira de Barcelona) - Palau 2, nivell 0

Sectors 

Estudis universitaris, Formació professional, Altres estudis superiors, Estudis complementaris 

Formació ocupacional, Estudis d’idiomes 

Preu de l’entrada. (Increment de 50 cèntims respecte a l’any passat. No s’ha incrementat en 

4 anys)

Entrades individuals Preu: 5,50 euros.

Amb el carnet jove: 5,00  euros. 

(Entrada gratuïta per a professors) 

Venda anticipada per a grups Preu: 5,00 euros. Es considera grup a partir de 10 persones.



Saló de l’Ensenyament 2015

Plànol dels expositors

Departament 
d’Ensenyamen
t

Consell Interuniversitari

Orientació a 
l’estudiant 
educaweb 

ESMUC-
ESDAP/Restauració i 
bens culturals

Institut del Teatre

Complex educatiu de Tarragona

Formació 
professional 
integrada i

Acreditació de 
competències



Saló de l’Ensenyament 2015
Estand del Departament d’Ensenyament

Despatxos 
d’orientació

Espai amb els 
nous itineraris 
ESO, Batxillerat i 
FP

Espais 
demostracions 
ensenyaments 
artístics i skills

Formació professional

Esports

Artístics

EOI

BatxilleratIOCAdults

Autoconsulta

Espai 
d’atenció al 
professorat

Passaport 
de llengües



Espai

• Espai per fer demostracions de diferents centres amb professors i alumnes de formació 
professional (Catskills) i/o d’ensenyaments artístics.

• Nou espai per presentar els itineraris de l’ESO, el batxillerat i l’FP.

•Un nou espai on l’alumnat es podrà fer el passaport de llengües. un document, vinculat al 

currículum europeu (EUROPASS), que evidencia les llengües que coneix el seu titular."

• Espai per presentar la formació professional integrada: web “Catalunya Professional”, 
cercador en línia que agrupa tota l’oferta d’acreditació de competències i certificats 
professionals, juntament amb el Servei d’ocupació de Catalunya.

•Informació

• Es presenta la informació amb noves infografies i s’actualitzen les anteriors: accés als 
estudis, calendaris de proves i preinscripció, itineraris, etc.

• S’actualitzaran els continguts del web “Estudiar a Catalunya”.

• S’avançarà als docents els canvis en els itineraris i currículums del proper curs acadèmic 
amb l’objectiu que puguin preparar la visita al Saló amb els seus alumnes.
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De l’ocupació a la formació i de la formació a l’ocupació

•Entitats: SOC i Departament d’Ensenyament

•Espai (126m2/ 9x14m)

Distribució:

1. Taulell per Informar sobre la Formació professional integrada:
Formació professional inicial
Formació ocupacional
Formació contínua
Es faran acreditacions de competències

2. Espai amb pissarra interactiva per presentar (www.gencat.cat/fp), portal
informàtic que aplega les diferents ofertes de formació professional de Catalunya

3. Espai amb ordinadors perquè el públic pugui fer la seva consulta
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• Fulletons informatius

�Arts plàstiques i disseny. Cicles formatius de grau mitjà i grau superior
�Ensenyaments artístics superiors
�Batxillerat
�Batxillerat. Treball de recerca
�Música
�Dansa
�Escoles oficials d’idiomes. Cursos intensius d‘estiu
�Ensenyaments d’idiomes. Escoles Oficials d’idiomes
�Formació professional. Cicles formatius per famílies professionals
�Formació professional. GM ( Guia Informativa)
�Formació professional. GS ( Guia Informativa)
�Formació professional. Itineraris formatius a l’ensenyament superior
�Educació d’adults
�IOC. Institut obert de Catalunya 
�Ensenyaments esportius. Cicles de GM i de GS
�Programes de formació i inserció/ Guia de centres

Saló de l’Ensenyament 2015. Material d’informació



• Infografies

�FP/GM, Accés i preinscripció
�FP/GS, Accés i preinscripció
�Preinscripció de cicles formatius, prioritats i reserva de places
�Fp dual
�Ensenyaments artístics/GM, Accés i preinscripció
�Ensenyaments artístics/GS, Accés i preinscripció
�Ensenyaments artístics superiors, Accés i preinscripció
�Ensenyaments esportius/GM, Accés i preinscripció i calendari de proves
�Ensenyaments esportius/GS, Accés i preinscripció i calendari de proves
�Ensenyaments de música de grau professional. Accés i matrícula
�Ensenyaments de dansa de grau professional. Accés  i preinscripció
�Escoles oficials d’Idiomes. Accés i preinscripció
�ESO per adults. Accés i preinscripció
�Matèries de batxillerat ponderables
�Mesures flexibilitzadores
�Proves
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