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VISITA AL SALÓ DE L'ENSENYAMENT
Presentació
Aquesta visita al Saló de l'Ensenyament, instal·lat al recinte de la Fira de
Barcelona entre els dies 14 i 18 de març, és una activitat prèvia al Treball de
Síntesi d'aquest curs que, com ja sabeu, es dedicarà a l'orientació de cara als
estudis o a l'entrada al món laboral que cada un de vosaltres haurà de fer
l'any vinent. La informació que aquí recolliu serà molt important per poder fer
les activitats del Treball i elaborar correctament el dossier.
Consulta el web http://www.ensenyament.com/ca/
Objectius
L’objectiu fonamental de la visita és recollir informació de tota mena (oral,
escrita i audiovisual) sobre els itineraris i alternatives acadèmiques, professionals
i ocupacionals que són al vostre abast després de l'ESO en el nostre entorn: el
batxillerat, els cicles formatius de formació professional, els programes de
qualificació professional inicial, els estudis artístics o d'idiomes, el món laboral,
etc.
Recomanacions i normes de la visita
Abans d'entrar al Saló haureu d'agrupar-vos amb els companys del vostre grup
d'itinerari. Caldrà que us organitzeu bé per repartir-vos la feina i posar-la al final
en comú.
Visiteu amb tot detall tots els estands del vostre interès i intenteu no perdre el
temps. Demaneu tota la informació que sigui possible, i no dubteu, sempre
amb la màxima correcció, de formular preguntes i demanar aclariments al
personal d'informació de cada estand.
Ordeneu i conserveu tota la documentació que us aniran proporcionant.
Penseu que aquest material serà la base del vostre Treball de Síntesi.
Sigueu respectuosos amb l'entorn, no llenceu res a terra ni agafeu més papers
o fulletons dels necessaris. En tot cas, utilitzeu els contenidors especials per a
paper. Recordeu que dins del recinte no es pot jugar, córrer ni cridar, i que heu
de seguir sempre les normes i indicacions que hi trobem.
Material necessari
 Carpeta per guardar el material informatiu i com a suport per escriure
 Fulls en blanc per prendre apunts, anotar adreces o telèfons, etc.
 Bolígraf ...
 al recinte del Saló hi ha servei de bar per esmorzar, però acostuma a
estar sempre molt ple ... També trobareu màquines de begudes
calentes i fredes.
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ACTIVITATS
1./ Busqueu a l'entrada del recinte un plànol general del Saló o bé sol·liciteu a
l’estand d’informació un fulletó amb el plànol. Comproveu bé quines són les
àrees que més us interessen i que haureu de visitar prioritàriament. (Això
també us servirà per poder organitzar-vos i, si cal, repartir-vos la feina).
2./ Visiteu els punts d'informació del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i demaneu informació sobre els centres públics on s'imparteixin
estudis del vostre interès. (Les nostres zones prioritàries poden ser: Baix
Llobregat, Vallès Occidental i el Barcelonès. Recordeu, si podeu, d'obtenir
material imprès).
3./ Visiteu els estands referents als àmbits professionals, ocupacionals o
acadèmics del vostre interès, i intenteu obtenir tota la informació oral i
escrita possible. Us interessa, sobretot, obtenir:
Nom dels centres, amb les adreces i els telèfons
Plans d'estudis (quins estudis concrets imparteixen)
Accés des de Castellbisbal (transport públic, etc.)
Competències professionals vinculades als estudis
específica
 Altres dades d'interès





o

formació

4./ Si el vostre itinerari té sortides universitàries, apropeu-vos a l'àrea de les
universitats i busqueu informació sobre:







Carreres i estudis universitaris d'interès i quines universitats les ofereixen
(públiques i privades), i les adreces dels centres.
Duració dels estudis
Preus de les matrícules
Notes de tall del curs 2017 – 2018 (com a orientació)
Competències professionals vinculades als estudis o formació
específica
Altres dades d'interès

5. / Si voleu ser atesos per un orientador/a del saló d’ensenyament podeu anar
a l’ Espai SOE ( Serveis d’ Orientació a l’ Estudiant) on podeu rebre un
assessorament individualitzat per part d’un orientador/a i podeu disposar de
serveis de consultes on-line.

I RECORDEU ...
... ABANS DE COMENÇAR EL TREBALL DE SÍNTESI, HAUREU DE POSAR EN
COMÚ TOT EL GRUP LA INFORMACIÓ RECOLLIDA I HAUREU D'ORDENAR EL
MATERIAL.
... AQUESTES ACTIVITATS I EL MATERIAL RECOLLIT HAURAN DE FORMAR PART
DEL DOSSIER FINAL DEL TREBALL DE SÍNTESI, I HAURAN DE FIGURAR A
L'ÍNDEX COM A "ACTIVITATS DE LA VISITA AL SALÓ DE L'ENSENYAMENT".
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5/ Un cop hagis tornat del Saló de l’Ensenyament dedica cinc minuts a escriure
un breu comentari sobre la teva impressió respecte a aquesta visita (interès,
utilitat, aspectes a destacar...)
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6/ Recomanaries anar al Saló de l’Ensenyament als alumnes de 4t del proper
curs?
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