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Barcelona celebra la Setmana de la Formació i el Treball: Del 21 al
25 de març
Barcelona se situa en el punt de mira mundial durant 4 dies i acull una de les jornades més importants en
matèria d'educació i formació. Del 21 al 25 de març, el recinte de Montjuïc Fira de Barcelona es converteix en
escenari de la Setmana de la Formació i el Treball, una trobada que engloba diversos salons i que ofereixen
un ampli ventall d'informació relacionada amb els estudis i les sortides professionals.
El Saló de l'Ensenyament [1], Expodidactica, el Saló dels Recursos i les Tecnologies per a l'Educació [2] i el Saló
dels Màsters i Postgraus, Futura [3], atrauran a prop de 85.000 persones i reuniran més de 300
expositors en una jornada adreçada a joves estudiants i a professionals de l'àmbit de la formació i l'ocupació.

Saló de l'Ensenyament | Del 21 al 25 de Març 2012
Formació ocupacional, estudis universitaris, formació professional, estudis superiors, estudis complementaris
idiomes, Batxillerat,... Els estudiants disposen a la fira de tota la oferta formativa i els centres educatius on
s'imparteix.
La trobada educativa resulta particularment útil per a tots aquells joves que acaben de finalitzar els seus
estudis d'ESO i que no tenen clar l'itinerari formatiu que seguiran a partir d'ara. I és que, a la fira, s'ofereix
també un servei d'orientació i informació acadèmica adreçada a estudiants. De la mateixa forma, els
usuaris podran accedir a un espai específic dedicat a la divulgació científica i a la tecnologia multimèdia.

Expodidàctica | Del 21 al 23 de març 2012
Del 21 al 23 de març, aquesta mostra oferirà a docents i professionals vinculats al món de la formació
totes les possibilitats en aplicacions tecnològiques que tenen al seu abast per desenvolupar la seva feina d'una
forma més avantguardista. Equipaments per a l'aula, recursos pedagògics en llibres, material de formació
tecnològic, etc. són alguns dels recursos que trobaran els assistents.
El certamen, a més, acull el primer Fòrum Nacional de Solucions Educatives, una jornada que ofereix
debats i conferències procedents d'importants empreses i investigadors.

Saló de Màsters i Postgraus, Futura | 23 i 24 de març 2012
Durant dos dies, el 23 i el 24 de març, el Saló de Màsters i Postgraus Futura posa a disposició dels assistents
una àmplia oferta adreçada a joves titulats i professionals interessats en especialitzar-se. La jornada
englobarà Universitats públiques i privades, centres de formació continua i centres de negocis nacionals i
internacionals. Els participants podran obtenir assessorament personalitzat sobre mercat laboral i tallers de
cerca de feina gràcies a la col·laboració de l'empresa municipal Barcelona Activa [4].

Més informació | www.barcelonesjove.net [5]
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