Nota de premsa
Terrassa, 8 d’abril de 2015

Demà s’inicia la XIV Mostra d’Ensenyament a la
Casa Baumann
S’adreça a alumnes de 4t d’ESO i els ofereix orientació en matèria de formació

La Casa Baumann acollirà entre el 9 i el 29 d'abril la celebració de la Mostra
d'Ensenyament, adreçada a l'alumnat de 4t d'ESO, que enguany arriba a la seva
catorzena edició. El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa
organitza la Mostra d’Ensenyament amb l’objectiu principal de facilitar la transició del
jovent de Terrassa en el seu recorregut acadèmic i el seu accés a la formació en tots
els nivells educatius. Des de la seva primera edició, el 2002, la Mostra
d’Ensenyament s’ha consolidat a la ciutat com una cita ineludible per a joves que
necessiten orientació i assessorament en matèria de formació, i ha estat visitada per
de més de 10.000 joves.
Vint-i-un centres de Secundària de la ciutat ja han concertat una visita, i la previsió
d’assistència supera les 1.000 persones, entre els grups concertats i les persones
que visiten la Mostra en horari de lliure accés.
La Mostra d’Ensenyament s’obre a visites concertades per a alumnes de 4t d’ESO
dels Centres de Secundària de Terrassa i a grups, associacions o entitats. Aquest
any, amb el propòsit de donar cabuda a nous centres, s’ha ampliat l’horari de visites
dels centres de Secundària, començant a les 8.30 h la primera visita.
Les visites tenen una durada aproximada d'una hora i consten de dues parts: la
primera de treball amb tot el grup alhora, on es fa una explicació general del sistema
educatiu vigent, i la segona d'assessorament individualitzat, responent a les
consultes de cada estudiant i tenint en compte les seves inquietuds, motivacions i
aptituds.
A més, la Mostra d’Ensenyament és de lliure accés i oberta a tothom totes les tardes
de dimarts i dijous. Com a novetat, cal destacar l’obertura d’un nou espai,
l’Assessoria per a Famílies. Aquest servei, per al que caldrà sol·licitar una cita
prèvia, permetrà que la família disposi de tot el temps necessari per a resoldre els
dubtes i inquietuds de la mà de professionals en orientació acadèmica.
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La informació que s’ofereix a la Mostra d’Ensenyament és principalment
d’ensenyament reglat (cicles formatius, batxillerats, ensenyament universitari), però
també d’ensenyament no reglat (cursos, tallers i opcions per a aquelles persones
que no obtindran el Graduat de l’ESO). També s’ofereix material editat per les
diferents universitats i escoles de formació professional i material específic elaborat
per la pròpia Baumann Oficina Jove.
Per dur a terme l’activitat, Baumann Oficina Jove, compta amb professionals del
Servei d’Informació i del Programa Punt Jove a l’Institut, especialistes en orientació i
assessorament d’ensenyament, que posaran a l’abast del jovent totes les opcions de
recursos formatius i tots els possibles itineraris educatius existents en cada situació.
En el marc de la XIV Mostra d’Ensenyament, el dimarts 28 d’abril a les 18 h, es farà
un taller dedicat a Tècniques d’Estudi. En aquest taller gratuït, s’ensenyarà a les
persones assistents a organitzar les hores d’estudi, a fer esquemes i a preparar els
exàmens.
Baumann Oficina Jove obre les portes durant tot l’any per resoldre qualsevol dubte o
rebre informació sobre cursos, mobilitat europea, activitats d’estiu, salut, habitatge,
formació i altres aspectes relacionats amb la població juvenil. Ofereix una atenció
personalitzada, orientació i assessorament especialitzat, i té una programació
trimestral d’activitats.
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