
Si en una sessió presencial et calen mesures d’accessibilitat, comunica’ns-ho 

amb 5 dies laborals d'anterioritat a la data.

TENS DUBTES?  

APROPA’T A  

CONÈIXER-NOS!

Durant tot l’any, t’atenem a:

DEL 26 DE GENER  

AL 25 DE MARÇ 

del 2021, TORNA  

L’IN-FORMA’T.
 

Un espai incomparable per descobrir, de franc, 

les opcions formatives que t’aproparan al teu 

objectiu acadèmic i professional.

Degut a les restriccions sanitàries, la majoria de 

propostes s’adapten al format virtual i s’emetran 

en directe al Youtube i Twitter @infojoveBCN.

En aquest llibret t’indiquem la modalitat en què 

realitzarem cadascuna de les activitats i si et cal 

fer inscripció prèvia 

Més informació a barcelona.cat/informat 

 ◼ Centre d’Assessorament 

Acadèmic per a Joves (CAAJ)

El teu servei especialitzat en  

temes acadèmics.

 Lloc   Agudells, 37-45 

 Telèfon  934 206 011

 Només Whatsapp 601 640 795 

 E-mail  educaciojove@bcn.cat 

 Web   barcelona.cat/caaj

 ◼ Els Punts infoJOVE (PIJ)  

Disposes d’11 PIJ a la ciutat. 

Troba el que et queda més a  

prop i et resoldrem les teves 

consultes.

 Web   barcelona.cat/infojove

 ◼ Els Punts JIP (Jove, Informa’t  

i Participa) 

Si ets estudiant d’un Centre  

d’Educació Secundària, visita el  

teu Punt JIP! Estem presents a 

més de 80 centres, un dia a la 

setmana a l’hora del pati.

 Web   barcelona.cat/puntsjip

 

QUÈ T'OFERIM? 

A banda d’aquesta campanya d’activitats, 

com a serveis infoJOVE et facilitem:

 ◼ Assessories acadèmiques

 ◼ Suport a tràmits acadèmics

 ◼ Orientació virtual

 ◼ Programa de mentoria amb professionals “Enllaça”

 ◼ Programa d’acompanyament a la presa de decisions acadèmiques 

“Decideix”

#INFORMAT 
 

 

 

 

 

 

ORGANITZADORES

Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona a través de:

Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ)

Punts infoJOVE (PIJ) de Barcelona

Punts JIP (Jove, Informa’t i Participa)

COL·LABORADORES

Assessoria de Mobilitat internacional per a joves

Consorci d’Educació de Barcelona

Fundació BCN Formació Professional

Porta22 - Barcelona Activa

Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF)

          - Punts Aquí t’escoltem

          - Centre per a Famílies amb Adolescents

Universitats i centres educatius de Barcelona

Les activitats obertes les podreu veure en el nostre canal de Youtube i 

Twitter @infojoveBCN. Totes les activitats tancades i/o presencials re-

quereixen inscripció prèvia a barcelona.cat/informat (> Activitats).  

Si es produeixen canvis en el programa es publicaran al web barcelona.cat/

informat i a facebook.com/informat.

E   informat

DM  infojoveBCN

Q   bcn_joventut

IN-FORMA’TACTIVITATS PER TROBAR  

EL TEU ITINERARI ACADÈMIC 

26.01 — 25.03 de 2021



◼    CICLES FORMATIUS  

Coneix en detall els estudis de la família professional que vols cursar (vies d’ac-

cés, continguts, sortides professionals...): 

 

      Activitat    Dia               Hora  Modalitat

 ◼ Situació actual de la formació          DL 08/02     12 h 

           professional i sectors emergents              

 ◼ Instal·lació i manteniment DT 09/02     11 h       

 ◼ Informàtica i comunicacions                   12.25 h 

 ◼ Serveis socioculturals i a la comunitat DC 10/02     11 h  Emissió en directe a Youtube 

 ◼ Ensenyaments esportius                   12.25 h I Twitter @infojoveBCN 

 ◼ Fabricació mecànica DJ 11/02       11 h 

 ◼ Electricitat i electrònica                    12.25 h 

 ◼ Química DV 12/02      11 h

 ◼ Sanitat                    12.25 h

 

 

◼    GRAUS UNIVERSITARIS 

Professorat i experts i expertes acadèmiques t'expliquen els plans d’estudi i les 

sortides dels següents graus:

      Activitat Dia               Hora  Modalitat

 ◼ Cinematografia          DT 02/03      18 h

 ◼ Arts i disseny / Disseny                     19.15 h 

 ◼ Arqueologia i història (doble grau) DC 03/03      18 h 

 ◼ Estudis de gènere (grau propi)                    19.15 h      

 ◼ Criminologia DJ 04/03      18 h 

 ◼ Educació infantil / Educació primària                               19.15 h  

 ◼ Educació social / Treball social DT 09/03      18 h  Emissió en directe a Youtube

 ◼ Biologia / Genètica                    19.15 h i Twitter @infojoveBCN 

 ◼ Matemàtiques / Física DC 10/03       18 h 

 ◼ Medicina                     19.15 h 

 ◼ Psicologia DJ 11/03        18 h

 ◼ Enginyeria biomèdica                     19.15 h

 ◼ Enginyeria ambiental DT 16/03        18 h 

 ◼ Enginyeria informàtica                               19.15 h

◼    MÉS OPCIONS FORMATIVES 

Activitats que proposen altres experiències formatives de caire reglat o no 

reglat.  

    

 Activitat     Dia               Hora  Modalitat

 ◼ Hi ha altres vies? Recursos formatius DT 26/01 18 h Activitat virtual* 

no reglats per a joves    

 ◼ Vols ser hoste o hostessa de vol? Estudia DL 15/02 18 h 

       el TCP       Emissió en directe a Youtube i

 ◼ Vols formar-te? Què hi ha més enllà  DT 23/02 17 h Twitter @infojoveBCN 

de la formació reglada?     

 ◼ Forma’t i treballa amb animals  DC 03/03 18 h Presencial a l’OJ de Calàbria*

 ◼ Vull fer un CFGS. Quines prioritats  DJ 04/03 18  h Presencial al PIJ Sant Martí* 

d'accés tinc?      

 ◼ Homologació i convalidació d’estudis  DJ 11/03 12 h Presencial al PIJ Sant Andreu* 

estrangers no universitaris    

 ◼ Per què fer un màster?   DL 22/03 18 h Emissió en directe a Youtube i 

 ◼ Com afrontar les PAU?   DJ 25/03 17.30 h Twitter @infojoveBCN 

  

Interessos, motivacions
      
i aptituds

Formació reglada

i no reglada

Trobades amb

estudiants i professionals

Itineraris acadèmics

Tallers i dinàmiques d’autoconeixement i  

descoberta del propi perfil acadèmico-professional:

 

 Activitat     Dia Hora Modalitat

 ◼ Com afronto el meu treball de recerca  DT 09/02 17.30 h Emissió en directe a Youtube i  

       Twitter @infojoveBCN

 ◼ Gestió de les emocions (Edició: Estudis) DC 24/02 17 h Activitat virtual*

 ◼ Taller de tècniques d’estudi  DJ 18/03 17 h Presencial al PIJ Nou Barris*

 ◼ Em conec    DC 24/03 10 h Presencial al PIJ Paral·lel*

Xerrades sobre les diferents vies d’accés i els seus requisits  

per arribar als objectius acadèmics:

 

◼    ACTIVITATS PER A FAMÍLIES:  “Fill/a s’acaba l’ESO. I ara què  

fem?” 
El teu fill o filla adolescent ha de prendre decisions sobre el seu camí acadè-

mic? No saps com acompanyar-lo en aquest moment? Aquestes trobades 

estan pensades per a tu i per als teus fills/es: 

  

Xerrades a càrrec de personal docent per donar a conèixer els  

diferents estudis que es poden triar: batxillerats, cicles formatius, 

estudis universitaris i altres formacions d’àmbit no reglat:

 

◼    BATXILLERAT 

Vine a conèixer totes les opcions de batxillerat que hi ha. Com pots accedir-hi? 

Quines assignatures faràs? Quan és la preinscripció? 

  
 Activitat                                                                Dia            Hora  Modalitat

 ◼ Batxillerat baccalauréat     DT 16/02         17 h 

 ◼ Batxillerat internacional              17.40 h    Emissió en directe a Youtube

 ◼ Batxillerat a l’estranger              18.45 h i Twitter @infojoveBCN

 ◼ Altres maneres de cursar batxillerat    DC 17/02               17 h 

   

 

Activitats per complementar la informació rebuda amb  

altres joves i amb personal d’empreses i entitats. 

 

◼    TROBADES ENTRE ESTUDIANTS:  “DE TU A TU” 
Vols cursar el proper any un grau, un cicle o altres estudis, i tens molts dubtes 

al respecte? Deixa de donar-li més voltes i parla amb joves estudiants com tu 

que cursen allò que t'agrada.

 
 Professions     Dia               Hora Modalitat

 ◼ Sanitari    DC 10/03 17 h  

 ◼ Artístic      

 ◼ Activitats físiques i esportives  DC 17/03 17 h 

 ◼ Informàtica i comunicacions     Activitats virtuals*

 ◼ Serveis socioculturals i a la comunitat DC 24/03 17 h 

 ◼ Administració i gestió    

 ◼ Comerç i màrqueting

◼ VISITES A EMPRESES I ENTITATS: “EXPLORA” 

Degut a les mesures de seguretat establertes, les visites “Explora” presencials 

es reconverteixen enguany en entrevistes a professionals en què els preguntem 

tot allò que t’interessa sobre les seves tasques i perfils, l’estat del seu sector i 

com accedir-hi…  

 
 Parlem amb:*                     

 ◼ Cos de bombers i bomberes   Parc de Bombers de la Vall d’Hebron 

 ◼ Equip de treball i educació social  Centre de Serveis Socials Sant Gervasi

 ◼ Personal mèdic, d’infermeria, laboratori...  Hospital Clínic      

     Col·legi de Metges de Barcelona

 ◼ Professionals en robòtica,   Escola d’Aprenentatge de la SEAT   

fabricació mecànica...

 ◼ Especialistes en els sectors de la física,  Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)  

la química i l’enginyeria     

 ◼ Responsables de l’àmbit periodístic  Televisió de Catalunya (TV3)    

i de comunicació audiovisual  

 ◼ Professionals d’estètica i perruqueria C&C Acadèmia Llongueras - Casanova

 ◼ Personal de l’àmbit turístic i gastronòmic Escola universitària d’Hoteleria i Turisme - CETT

 ◼ Professionals d’economia digital  22@Network BCN 

     Cercle Tecnològic de Catalunya (CTECNO)

* Les entrevistes es compartiran al Youtube i Twitter @infojoveBCN i a barcelona.cat/informat (> Explora)

* Amb inscripció prèvia a barcelona.cat/informat (> Activitats)

 Modalitat  Dia  Hora  

 
 DC   10/02  10 h 

  DT    23/02 18 h

Activitats virtuals* DJ    25/02 18 h 

 DC   03/03  18 h 

 DT    17/03 10 h 

* Amb inscripció prèvia a barcelona.cat/informat (> Activitats)

◼    ACTIVITATS PER A GRUPS-CLASSE 

Us oferim també xerrades sobre autoconeixement i presa de decisions. Si tre- 

balleu a una entitat, centre educatius, escola d’adults... podeu triar aquestes 

activitats per acompanyar als i les joves en el seu procés de presa de decisions 

(contacteu-nos per a més informació):

 
Activitat

 ◼ Descobreix-te  ◼    Presa de decisions. Mites i estereotips 

 

◼    ACTIVITATS PER A GRUPS-CLASSE 

Treballes amb joves en un centre educatiu, una entitat juvenil, una escola 

d’adults…? Als serveis infoJOVE us oferim xerrades sobre itineraris acadèmics, 

adaptades a les vostres necessitats i interessos. Podeu triar entre les següents: 

 
 Activitat    

 ◼ Acabes l’ESO. Ja saps què faràs?  ◼    Acabes el CFGS. Ja saps què faràs?

 ◼ Acabes el batxillerat. Ja saps què faràs? ◼    Les PAU i la preinscripció universitària 

 ◼ Acabes el CFGM. Ja saps què faràs?  

* Amb inscripció prèvia a barcelona.cat/informat (> Activitats)

* Amb inscripció prèvia a barcelona.cat/informat (> Activitats)

 ÉS COM M’HO IMAGINO?


