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L’oferta formativa de la formació professional (FP) 

es dona a conèixer des d’un punt de vista més 

experiencial en el Saló de l’Ensenyament 

 
• “Siguis on siguis, arribaràs on vulguis” és el lema del Consorci d’Educació 

en el Saló de l’Ensenyament, que presenta l’oferta formativa d’FP per a 190 

titulacions  

 

• La formació professional (FP) ofereix un camp de coneixement específic i 

també especialitzat a través d’una oferta formativa organitzada en 11 

àmbits professionals 

 

• Es podrà visualitzar el jo professional del futur a través de l’app “Fes-te 

Pro”, un joc motivacional en què en base als interessos personals i les 

competències, es pot veure quin és l’itinerari acadèmic més adient per 

arribar a ser el professional que cadascú desitgi 

 

Barcelona, 15 de març de 2022 

El Saló de l’Ensenyament obre les portes durant 5 dies, des de demà 16 de març fins el dia 

20, a Fira de Barcelona a Montjuïc i el Consorci d’Educació de Barcelona hi és present amb 

una proposta d’estand més singular, creatiu i experiencial per a tothom que s’apropi a 

conèixer l’oferta de la formació professional per al curs 2022-2023. 

L’escenografia de l’estand remet a una oferta que s’organitza en 11 àmbits professionals, i 

es planteja una visita on conèixer els itineraris flexibles i personalitzats per a que cada 

persona faci una formació basada en els seus interessos professionals. Amb el lema “Siguis 

on siguis, arribaràs on vulguis” es presenta l’oferta formativa d’FP que s’ofereix a través de 

31 centres formatius i 190 titulacions. Cada itinerari personal és diferent i l’univers de la 

formació professional dona l’oportunitat de configurar i imaginar el que cadascú vulgui ser en 

el futur professional.  

Amb aquesta oferta s’avança en l’aposta per la singularització dels centres d’ensenyaments 

postobligatoris per àmbits professional, com ja s’ha fet amb l’Institut dels Aliments de 

Barcelona, l’Institut Bonanova al Parc Salut Mar, l'Institut Tecnològic de Barcelona i l'Institut 

de l'Esport de Barcelona. 

A l’estand es podrà visualitzar quin és el recorregut i l’itinerari adequat per arribar a la 

formació que capaciti per a un interès professional. Per això, es tindrà accés a testimonis 

que expliquen i apropen a conèixer cadascun dels 11 àmbits professionals, una clara aposta 
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per l’especialització a través d’una formació que busca trobar sinèrgies amb el món 

empresarial.  Els àmbits professionals constitueixen camps de coneixement específic i es 

materialitzen gràcies a l’existència de professionals formats i exercitats en un entorn 

professional especialitzat.   

 

Els 11 àmbits són: 

A1. Àmbit alimentari 

A2. Àmbit de la salut i les biociències 

A3. Àmbit digital 

A4. Àmbit de les activitats empresarials i logístiques 

A5. Àmbit esportiu 

A6. Àmbit de la indústria avançada i intel·ligent 

A7. Àmbit de les industries creatives i art 

A8. Àmbit de la restauració, hoteleria i turisme 

A9. Àmbit socioeducatiu 

A10. Àmbit del medi ambient i la sostenibilitat 

A11. Àmbit de la imatge i el benestar 

A l’estand del Consorci d’Educació els 11 àmbits estan representats cadascun d’ells per una 

figura específica i que recrea la diferent oferta de formació professional que s’ofereix a la 

ciutat. A més, es pot veure el testimoni d’alumnes que expliquen quin ha estat el seu itinerari 

per formar-se en cada àmbit, i hi participaran docents i alumnat de 31 centres educatius de 

la ciutat.  

 

“Fes-te Pro” 

 

Els visitants a l’estand podran visualitzar el seu jo professional futur a través de l’app “Fes-te 

Pro”. Un joc motivacional en què l’objectiu és veure que, en l’univers dels ensenyaments 

professionals, tots els camins són bons i són possibles. No hi ha un itinerari únic, sinó que 

cadascú pot dissenyar l’itinerari que respongui als seus interessos. I es pot accedir a les 190 

formacions de moltes maneres, sigui quin sigui el seu nivell formatiu de partida, per tal 

d’arribar a ser el professional que cadascú vulgui ser.  

A través del joc, que es concep com una metàfora visual, cada alumne es podrà endur una 

figura que representarà el personatge pro que ell mateix ha creat i construït en base el seu 

punt de partida (nivell formatiu), els seus interessos personals i les seves competències 

acadèmiques i les experiències vitals que voldria sumar en la projecció del seu itinerari 

professionalitzador. 


