CATÀLEG PIJ MÒBIL
ACTIVITATS A DEMANDA PER A PROFESSIONALS QUE TREBALLEN AMB I PER A JOVES
Els 
Punts d’Informació Juvenil (PIJ) són espais dedicats a informar, orientar i assessorar els i les joves de 12
a 35 anys, i ofereixen informació sobre ensenyament, treball, voluntariat, participació, sexualitat, lleure, turisme,
etc. A Barcelona hi ha 13 centres distribuïts per la ciutat que s’engloben dins els Serveis d’Informació Juvenil de
Barcelona.
El 
PIJ mòbil és un servei d’informació juvenil descentralitzat. Els/les informador/es encarregats del PIJ es
desplacen a un altre punt (centres cívics, instituts, biblioteques, entitats…) del territori per respondre a consultes
dels/les joves i/o realitzar accions de dinamització de la informació. Aquest desplaçament sempre és sota
demanda prèvia amb coordinació amb altres professionals que treballen amb joves. És un servei gratuït i adaptat
a les necessitats del grup o col∙lectiu qui fa la demanda.

QUÈ OFEREIX EL PIJ MÒBIL?
Activitats sobre diversos ambits d’interès en format xerrada, taller o assessorament grupal.
El PIJ Mòbil vol donar resposta a les necessitats reals de la població jove del territori, treballant en funció de les
demandes que li arribin des de la resta de serveis, equipaments, entitats... així com dels mateixos joves.
Si existeix una demanda fora dels següents àmbits d’aquest catàleg, també podem assolirla: 
salut, sexualitat i
gènere, consum responsable...

ÀMBIT ACADÈMIC

Preinscripció universitària
Sessió informativa i/o taller pràctic del procès de preinscripció. Si entra en dates de preinscripció, taller
pràctic; si no, teòric. Explicació del procediment.

Dispositiu d’ajuda a la preinscripció de CFGM
Sessió pràctica del procès de preinscripció 
(dates aproximades: principis de maig).

Dispositiu d’ajuda a la preinscripció de Batxillerat
Sessió pràctica del procès de preinscripció
(dates aproximades: principis de maig).

Dispositiu d’ajuda a la preinscripció de PFI
Sessió pràctica del procès de preinscripció 
(dates aproximades: principis de maig).

Acredita’t
: Reconeixement de les competències professionals
Explicació del programa 
Acredita’t mitjançant el qual es reconeix l’experiència laboral i la formació no
reglada amb un certificat de professionalitat.

El sistema educatiu reglat a Catalunya
Recorregut a través dels diferents itineraris acadèmics dins la formació reglada al Sistema Educatiu a
Catalunya.

Tècniques d’estudi
Sessió informativa amb dinàmiques i propostes sobre les principals eines per millorar el rendiment
escolar.

ÀMBIT LABORAL I EMPRENEDORIA
El currículum vitae i la carta de presentació
Sessió informativa dedicada a l’elaboració del currículum i la carta de presentació.

Com i on cercar feina
Sessió informativa dedicada als diferents canals de recerca de feina (presencials, virtuals, mitjançant
APP…).

Inscripcions massives a 
Garantia Juvenil
Explicació del programa europeu 
Garantia Juvenil que vol potenciar l’ocupabilitat dels i les joves
mitjançant accions de formació, inserció laboral i emprenedoria.

ÀMBIT ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
Volem crear una associació d’alumnes!
Suport a la creació d’una associació d’estudiants, promoció de l’associacionisme i la participació entre els
i les joves, a través de la reflexió entorn de les potencialitats i els beneficis d'una participació activa a
l'institut.
Es donen eines perquè els i les joves organitzin l'associació d'alumnes i s'explica pas a pas tots els
passos a seguir per a la seva constitució.

Participa i transforma: Participa en el teu barri, transformem des de dins!
A través de la participació dels i les joves, i mitjançant un joc de rol, s'explica què és una associació i en
què consisteix la participació juvenil.
L'alumnat pensa com podria resoldre una situació conflictiva en el seu entorn més proper (escola, barri...)
i finalment, descobreix quines entitats hi ha al seu barri o districte i com participarhi.

Tenim una idea, volem fer un projecte jove
Sovint les persones joves tenen moltes idees però no coneixen els recursos per tirarles endavant. A
través d'aquest taller s'ofereix la informació i recursos necessaris per fer realitat el seu projecte en tres
fases: disseny, execució i avaluació.

ÀMBIT MOBILITAT INTERNACIONAL
Estudiar a l’estranger
Cada dia més joves es plantegen l’opció de marxar a estudiar una temporada a l’estranger.
En aquest taller s’analitzen els reptes i oportunitats, així com els aspectes pràctics per a la recerca
d'estudis a l’estranger: requisits d'admissió, pàgines per trobar cursos, procés de matriculació, preus
orientatius per països i programes o ajuts destinats a joves estudiants.

Fer un voluntariat a l’estranger
Els voluntariats de curta o llarga durada durant les vacances d’estiu o per aprofitar un any sabàtic,
aporten una experiència vital inestimable alhora que permeten aprendre idiomes, adquirir experiències
per a la futura vida laboral i madurar. SVE, intercanvis juvenils, camps de treball i de solidaritat, LTV,
wooffing, workaway
, voluntariats per lliure... diversos programes, entitats o plataformes basades en
l’economia del compartir, fan que aquesta opció esdevingui accessible i molt recomanable. Durant el
taller es donaran recursos per accedirhi.

Treballar a l’estiu a Europa
En aquesta xerrada es faciliten els recursos necessaris per trobar feina a l’estranger durant l’estiu, tot
oferint una visió del mercat laboral a Europa durant aquest període; sectors amb més demanda, països
amb més oferta, condicions laborals, sous orientatius i eines per iniciar una recerca fructífera.

Treballar a Europa
Aquesta xerrada genèrica apropa als i les joves les alternatives per marxar a treballar a l’estranger.
S’explica el model de CV europeu (Europass) o per països, com fer una carta de presentació, trobar
feina qualificada i no qualificada, els països més demandats, l’oferta de pràctiques...

Oportunitats per a joves menors d’edat a Europa
Existeixen diverses opcions que permeten als i les menors d’edt fer una estada a l’estranger. Els cursos
d’idiomes de pagament en són l’exemple més conegut, però no el més econòmic i ni molt menys l’únic.
En aquest taller s’ofereixen diversos tipus d’experiències per a tots els gustos i per a totes les
butxaques, que demostren que, amb previsió i sabent on buscar, les opcions són moltes.

ÀMBIT TURISME
Viatge de fi de curs
Sessió informativa i/o pràctica sobre com escollir, planificar i decidir la forma que tindrà el viatge de fi de
curs. A més, es parla sobre com organitzarse i què tenir en compte per dur a terme l’escapada.

Organitzar un viatge 
low cost
Sessió informativa on s’exposen les destinacions més interessants, així com les diferents possibilitats per
organitzar un viatge 
low cost
.

InterRail

Sessió informativa sobre la modalitat de viatjar amb InterRail per Europa, que és i com funciona aquest
programa. Conèixer quins avantatges té per als joves i com planificar bé les rutes per treureli el millor
rendiment.

No facis el 
guiri
Taller on s’explica, a través d’experiències viatgeres, la diferència entre fer el 
guiri o una manera de
practicar el turisme sostenible i ser un viatger amb consciència.

Trivial viatger
Divertit joc amb el qual, a base de preguntes i respostes (de geografia, normativa turística,
vacunacions...), demostrareu si esteu preparats per empendre un viatge.

+ INFO
: CONTACTA AMB EL TEU PIJ REFERENT DE DISTRICTE PER ACORDAR UNA ACTIVITAT
CIAJ 
(Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves)

C. Sant Oleguer, 68

934 422 939

ciaj@bcn.cat

PIJ Ciutat Vella

C. Sant Pere més
Baix, 55

933 196 347

pijciutatvella@bcn.cat

Eixample

Oficina Jove de Calàbria

C. Calàbria, 174

934 838 384

barcelona.calabria@
oficinajove.cat

SantsMontjuïc

El Punt  PIJ
SantsMontjuïc

C. Muntadas, 5

932 914 254

elpunt@bcn.cat

Les Corts

PIJ Les Corts

C. Dolors Masferrer i
Bosch, 3335

932 916 486

pijlescorts@bcn.cat

Gràcia

PIJ Gràcia

C. Gran de Gràcia,
190192

933 681 005

info@
elpuntdegracia.org

SarriàSant
Gervasi

PIJ SarriàSant Gervasi

C. Brusi, 61

934 140 195

informaciojoves@
casasagnier.net

HortaGuinardó

Punt 7  PIJ
HortaGuinardó

C. Horta, 71

934 202 595

punt7@punt7.org

Nou Barris

PIJ Nou Barris

C. Teide, 20

932 563 602

pijnoubarris@bcn.cat

Sant Andreu

PIJ Garcilaso  Sant
Andreu

C. Garcilaso, 103

932 562 959

pijgarcilaso@bcn.cat

Sant Martí

PIJ Sant Martí

Rbla. Prim, 8789

934 982 743

pijsantmarti@bcn.cat

Ciutat Vella

TAMBÉ POTS CONTACTAR AMB ELS SEGÜENTS SERVEIS JUVENILS ESPECIALITZATS:

Àmbit Participació
i associacionisme
juvenil
Àmbit Acadèmic

CRAJ
(Centre de Recursos per
a les Associacions Juvenils de
Barcelona)

C. Gran de
Gràcia, 190192

932 655 217

craj@crajbcn.cat

CAAJ
(Centre d’Assessorament
Acadèmic per a Joves)

C. Agudells,
3745

932 914 254

educaciojove@bcn.cat

