
 

 

 

ACORD del Consell de Direcció de data 27 de setembre de 2016 pel qual s’aprova el 
nou format que tindrà la presència del Consorci al SALÓ DE L’ENSENYAMENT EN LA 
SEVA EDICIÓ DE 2017. 

 

En edicions anteriors la presència del Consorci d’Educació de Barcelona al Saló de 
l’Ensenyament s’ha centrat en orientar i fer extensiva la tasca portada a terme des del 
Programa del Pla Jove. D’aquesta manera, l’estand ha estat dissenyat i organitzat 
tenint en compte els objectius d’informació i divulgació del sistema educatiu i els seus 
itineraris, dirigida a l’alumnat i a les famílies que demanen orientació a l’equip tècnic 
d’orientadores i orientadors presents a l’estand del Consorci.  Aquesta era una de les 
tasques que es desenvolupaven per tirar endavant la lluita contra l’abandonat del 
sistema educatiu. 

En aquest estand també es comptava amb la presència d’una persona representant de 
la Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona que complementava la informació i 
orientació i amb la presència de representants de la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
a través d’un conveni de col·laboració, disposaven d’un espai per poder informar a 
l’alumnat de les condicions d’accés i la sortida laboral d’aquest cos de seguretat 
municipal.  

La positiva valoració que l’estand del Consorci ha tingut en la seves diferents edicions 
anima a adaptar aquest espai de visibilitat, als actuals moments que des del Consorci 
s’estan desenvolupant. Per això, a l’edició del Saló de l’Ensenyament del 2017 es 
proposa un canvi en els continguts i en conseqüència en el format de l’estand que 
representarà al Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta nova versió replanteja 
necessàriament, la presència de les altres institucions amb les que s’ha consensuat la 
seva no presència en aquesta edició 2017. 

El objectius de la presència del Consorci al Saló de l’Ensenyament són: 

 Difondre l’oferta educativa pública de formació professional, d’ensenyaments 
artístics i d’idiomes a la ciutat de Barcelona.  

 Posar de manifest  projectes singulars que afegeixin valor a cursar estudis de 
formació professional. 

 Donar el màxim de visibilitat a les escoles de Formació Professional de 
Barcelona. 

 

 



 

 

 

Aquesta mostra es centrarà per una banda, en difondre totes les famílies professionals 
existents, i per una altra a posar de manifest allò més emblemàtic dels centres 
educatius de la Formació Professional de la ciutat.  

Tres espais diferenciats: Donat que l’estand del Consorci no pot ser ampliat per 
circumstàncies de la pròpia Fira de Montjuïc, s’ha fet la proposta de tenir tres espais: 

1. L’espai més gran de 100m2 (el mateix del Saló 2016) es dedicarà a mostrar 
l’oferta de FP a Barcelona.  

2. Els darrers any l’Escola Massana i l’EASD DEIA tenien el seu propi estand en el 
saló. La nova proposta aglutina l’espai dels dos centres juntament amb els 
altres tres centres d’ensenyaments artístics en un altre espai de 32m2 que 
servirà per mostrar l’oferta de la formació artística de la ciutat.  

3. Un tercer espai de 12m2 on es podrà mostrar l’oferta de les  Escoles Oficials 
d’Idiomes de Barcelona i que estarà ubicat amb la resta de centres que 
ofereixen aquests ensenyament. 

Comissió de treball, que coordinarà els continguts i el format que es portarà a terme 
en el Saló. Aquesta comissió també marcarà les pautes de la participació dels centres i 
la seva organització al llarg dels dies del Saló. Estarà integrada per personal tècnic del 
Consorci (gerència i direcció d’acció educativa) i per representants dels centres 
educatius de FP professional per tal que es pugui treballar de manera més real i tenint 
en compte les necessitats i circumstàncies dels centres de FP. Aquesta comissió 
treballarà també la participació del professorat ( i de l’alumnat ) al Saló. 

Pressupost, Es proposa dotar aquest projecte amb un pressupost ampliat de 80.000€ 
per poder atendre les noves expectatives previstes en el desenvolupament de l’edició 
del Saló 2017. 
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