Nota de premsa
Terrassa, 1 d’abril de 2016

La XVa Mostra d’Ensenyament ofereix informació i
orientació personalitzada als i les joves de Terrassa
L’objectiu de les jornades, que se celebren a la Casa Baumann, és facilitar-los
la transició acadèmica

Baumann Oficina Jove (Casa Baumann, av. Jacquard, 1) acull una nova edició de la
Mostra d’Ensenyament, que organitza el Servei de Joventut i Lleure Infantil del 4 al
22 d’abril. La Mostra d’Ensenyament, que compleix la 15a edició, és una proposta
consolidada que té com a objectiu principal facilitar la transició acadèmica dels i les
joves de Terrassa, posant al seu abast tota la informació sobre recursos formatius i
oferint-los orientació i assessorament personalitzats sobre les diferents opcions
educatives existents després de l’ESO.
Les jornades estan pensades principalment per acollir visites concertades per
alumnes de 4t d’ESO dels centres de secundària de Terrassa i a grups, associacions
etc. Complementàriament, totes les tardes de dimarts i dijous, la Mostra
d’Ensenyament s’obre a tothom, donant lliure accés a alumnes d’altres cursos i fins i
tot a famílies, resolent els seus dubtes i inquietuds de la mà d’un orientador/a
d’ensenyament.
La informació que ofereix la Mostra és majoritàriament d’ensenyament regulat: cicles
formatius, Batxillerat, ensenyament universitari; però també d’ensenyament no
regulat: cursos, tallers i opcions per a aquells que no obtindran el Graduat de l’ESO.
S’ofereix material editat per les diferents Universitats i Escoles de Formació
Professional, i també material específic elaborat per la pròpia Baumann Oficina Jove.
Baumann Oficina Jove compta amb professionals del servei que són especialistes
en orientació i assessorament d’ensenyament i que posen a l’abast dels joves totes
les opcions d’itineraris formatius.
Es duran a terme també diversos tallers. Dimarts, 19 d’abril, a les 18 h, es realitzarà
un taller gratuït dedicat a “Tècniques d’estudi”, en el que s’ensenyarà als assistents a
organitzar les hores d’estudi, a fer esquemes i a preparar els exàmens. I dijous, 28
d’abril, a les 18 h, s’organitzarà un altre per “Emprendre amb Valors”, on els
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participants aprendran a potenciar les experiències, els valors i les actituds que han
de tenir presents davant qualsevol repte professional.
D’altra banda, al llarg de tot l’any els interessats es poden adreçar a Baumann
Oficina Jove per resoldre qualsevol dubte o per rebre informació sobre cursos,
mobilitat europea, salut, habitatge, formació i altres aspectes relacionats amb la
comunitat juvenil. Des de Baumann Oficina Jove s’ofereix una atenció
personalitzada, orientació i assessorament especialitzat, i un programa trimestral de
xerrades i d’altres activitats d’interès.
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