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La campanya In-Forma’t ha orientat acadèmicament  
6.875 estudiants i han participat 88 centres de 
secundària  
 
» Des del mes de gener, els Punts d’Informació Juvenil de la ciutat han acollit als i les 

joves de tota la ciutat que han volgut rebre informació i orientació acadèmica sobre 
les alternatives un cop finalitzada la ESO 

 
El regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi, ha clausurat aquesta tarda la campanya 
“In-Forma’t: activitats per triar el teu itinerari acadèmic”. Aquesta campanya es va iniciar el 
passat mes d’abril amb l’objectiu d’assessorar i orientar acadèmicament els i les estudiants que 
finalitzaven la ESO a través de tot un conjunt d’activitats (exposició itinerant que ha visitat els 
10 districtes de la ciutat,  xerrades generalistes sobre el sistema educatiu per als centres 
acadèmics, més de 90 xerrades específiques de famílies professionals i graus universitaris i el 
fòrum entr@lumnes que es realitza a través de la xarxa social) 
 
En totes aquestes activitats han participat 6.875 joves i 88 centres educatius: 

• Assistents a l’exposició “Ja saps què faràs?”, amb xerrada sobre el sistema educatiu 
inclosa: 4.046 estudiants 

• Assistents a les xerrades generals sobre els Cicles formatius, PQPI, graus 
universitaris o selectivitat: 1.283 estudiants 

• Assistents a les xerrades específiques de famílies de cicles formatius: 272 
estudiants 

• Assistents a les xerrades específiques de graus universitaris: 595 estudiants 
• Altres xerrades: 136 estudiants 
• Intervencions del fòrum entr@lumnes entre alumnes: 479 
• Nombre de centres de secundària que han participat: 53 públics i 35 privats 

concertats. 
 

Raimond Blasi ha lloat els resultats obtinguts, que  “confirmen la necessitat de la campanya, 
i l'esforç que realitza, per oferir el màxim d'informació acadèmica i de qualitat per satisfer 
l’interès demostrat pels centres educatius i pels joves que es mostren interessats davant 
el repte d’inciar una nova etapa educativa un cop finalitzats els seus estudis obligatoris”. 
 
Activitats destacades 
De les activitats realitzades destaca especialment el procés participatiu del fòrum entr@lumnes, 
qual ha implicat la mobilització de 168 alumnes voluntaris que durant 3 setmanes han resolt de 
primera mà els dubtes plantejats en les 479 intervencions que s’han realitzat.  Aquest fòrum ha 
utilitzat la xarxa social “Facebook” per a la seva implementació, essent 188 joves que han estat 
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interessades en el Saló de l’Ensenyament com a eina d’orientació entre els estudiants dels 
cicles i universitaris, i els alumnes de l’ESO. 
 
 


