BUTLLETÍ ACADÈMIC
Butlletí mensual Núm.14: JUNY 201312.

Butlletí mensual adreçat a joves que volen estudiar i tenen dubtes sobre les seves opcions
acadèmiques.

NOTÍCIES DEL MES
CAMPUS DE CIÈNCIA A SÒRIA PER ALUMNES DE 4T D’E.S.O.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocat 76 places per participar en el Programa
“Campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria”. En aquest campus, que inclou l’estança, es combinaran diversos tallers, experiències
i simulacions pràctiques de ciència.
Els requisits per poder-s’hi inscriure són:
-

Estar cursant 4t de l’E.S.O. en el curs escolar 2012-2013
Haver obtingut una mitjana igual o superior a 8 en els tres primers cursos d’E.S.O. i en els
estudis de 4t realitzats fins el moment actual.

Si els compleixes, ja pots fer la inscripció a través de la seu electrònica del Ministeri:
https://sede.educacion.gob.es. Només tens temps fins el 13 de juny!!!
+info:
Web Ministeri
BOE

FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA (F.P.D.) A L’IOC
A partir del proper curs 2013-2014, l’IOC (Institut Obert de Catalunya) impartirà per primer cop
aquests estudis per persones que, per raons derivades de la seva titulació, no puguin accedir als
estudis de Màster del Professorat, que habilita per exercir com a docent. Aquesta formació és
equivalent al Màster i dóna dret al Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica que
proporciona el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
En aquest primer curs s’impartirà la formació pels següents cossos:
-

Professorat tècnic de Formació Professional (determinades especialitats)
Professorat d’ensenyaments esportius

Tots aquells que hi estigueu interessats podeu consultar la informació a la pròpia web de l’IOC i
estar molt pendents de la convocatòria que properament sortirà al DOGC.
+info:
Web IOC
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AQUEST MES CONEIXEM QUE FA UN O UNA . . .
GRADUAT EN ENOLOGIA
Aquest titulat té uns coneixements especialitzats sobre el funcionament fisiològic de la vinya i els
mecanismes bioquímics de la maduració del raïm, per obtenir el millor raïm possible per a
l'elaboració de vins. Per tant, ha de col·laborar en la preparació i el conreu de les vinyes, assumir la
responsabilitat de l’elaboració dels vins, saber fer
anàlisis, supervisar el control de qualitat i saber
adaptar el producte a les peticions del mercat, entre
d’altres tasques.
Si se’t donen bé la Biologia i la Química, de ben
segur t’agradarà estudiar aquest grau que actualment
només oferta la Universitat Rovira i Virgili, de
Tarragona. A més, et permet triar entre les següents
mencions:
- Microbiologia i bioquímica enològiques
- Tecnologia i enginyeria enològica
- Viticultura
- Química enològica
- Enologia
- Cultura vitivinícola
- Economia, gestió i legislació vinícoles
+info:
Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
Universitat Rovira i Virgili

AGENDA DE JUNY: Que no se’t passi!!!
Tràmits acadèmics
Quan?

Què?

Des del 4 de febrer
de 2013

Préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris per
al curs 2012-2013. Més informació: Web AGAUR

Fins el 3 de juny de
2013

Matrícula a les PAU (Estudiants que l'any 2013 acaben el 2n curs de
batxillerat a Catalunya)

Fins el 3 de juny de
2013

Lliurament de certificats (Per tots els estudiants de CFGS matriculats a
les PAU)

Del 4 al 7 de juny de
2013

Sol·licitud d’entrevista personal (Candidats matriculats de les proves
d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys) a través
de https://accesnet.gencat.cat.
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Del 4 a l’11 de juny
de 2013

Matrícula a les Proves d’Aptitud Personal (PAP)

Del 4 de juny al 3 de
juliol de 2013

Preinscripció a les universitats públiques i la de Vic.

Del 27 de maig al 7
de juny de 2013

Preinscripcions a CFGS de Formació Professional i d’ Arts Plàstiques
i Disseny.

Del 4 al 17 de juny
de 2013

Matrícula antics alumnes de Formació Professional al primer
semestre de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

7 de juny de 2013

Publicació a accesnet del tribunal i lloc d’examen de les PAU

Del 10 al 13 de juny
de 2013

Sol·licitud de continuïtat dels antics alumnes d’escoles d’adults

11, 12 i 13 de juny de
2013

PAU: Proves d’Accés a la Universitat

20 de juny de 2013

Publicació i lliurament dels certificats amb els resultats de la prova per a
més grans de 25 i 45 anys

Del 20 al 27 de juny
de 2013

Matrícula antics alumnes de Batxillerat al primer semestre de l’Institut
Obert de Catalunya (IOC)

Del 20 al 28 de juny
de 2013

Preinscripció de nous alumnes a escoles d’adults

Del 21 al 27 de juny
de 2013

Matrícula antics alumnes ESO al trimestre de tardor de l’Institut Obert
de Catalunya (IOC)

Del 25 de juny al 5
de juliol de 2013

Període de matrícula a ensenyaments professionals de música i
dansa.

Del 25 de juny al 5
de juliol de 2013

Matrícula antics alumnes d’ Idiomes en el mòdul 1A, 1B, 2A, 2B, 3A i
3B de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

28 de juny de 2013

Consulta provisional dels resultats de les PAU

Fins el 30 de juny de
2013

Programa de préstecs universitaris de Postgrau. Més informació: Web
AGAUR

Fins el 30 de
setembre de 2013

Beques per a l’exempció de la matrícula universitària en universitats del
Québec. Més informació: Web AGAUR
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Activitats d’orientació
Quan?

Què?

Durant tot el mes

Activitats pràctiques per conèixer diferents titulacions impartides a la
Universitat de Barcelona. Tota la informació a la web de la UB.

Formació gratuïta
On?

Què?

Consorci per a la
Normalització
Lingüística Barcelona

Cursos nivells B1, B2, B3 i CB de català. Inscripcions obertes durant
tot l’any a aquests nivells. Cal dirigir-se a l’Espai Llengua i Cultura
(c/Avinyó, 52) o al Centre d’Acolliment Lingüístic (Pl. Catalunya, 9, 2n 1a)
http://www.cpnl.cat/

Webs d’interès
Formació continua i ocupacional: www.oficinadetreball.gencat.cat
Informació sobre estudis per a joves: www.jove.cat >> educació i formació
Cursos, cursets i tallers: www.jove.cat >>educació i formació>>cursos, cursets i tallers
Informació sobre estudis obligatoris i postobligatoris: www.gencat.cat/ensenyament >>
estudiar a Catalunya
Informació sobre estudis universitaris: estudisuniversitaris.gencat.cat
Cercador de centres no reglats: www.bcn.cat >> educació >> directoris
Cursos universitaris gratuïts on-line: www.coursera.org
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ASSESSORAMENTS ACADÈMICS
Pots assistir presencialment al CAAJ per rebre assessorament acadèmic:
Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (Espai Jove Bocanord)
c/ Agudells, 37- 45
Tel. 93 429 93 69
educaciojove@bcn.cat
Dilluns de 10 a 14h i de 17 a 20:30h
De dimarts a dijous de 17 a 20:30h (dijous tarda també amb cita prèvia)
Divendres de 10 a 14h

O demanant cita prèvia a:
PIJ Sants-Montjuïc

PIJ Les Corts

c/ Muntadas, 5 - Casa del Mig (Parc de
l’Espanya Industrial)

c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
Tel. 93 291 64 86

Tel. 93 291 42 54

pijlescorts@bcn.cat

elpunt@bcn.cat

Dimarts i dimecres de 17 a 20:30h

Dilluns de 17 a 20:30h
PIJ Garcilaso - Sant Andreu

PIJ Sant Martí

c/ Garcilaso, 103

Rambla Prim, 87-89

Tel. 93 256 29 59

Tel. 93 498 27 43

pijgarcilaso@bcn.cat

pijsantmarti@bcn.cat

Dilluns de 16 a 20:30h

Dimecres de 17:30 a 20:30h
PIJ Ciutat Vella
c/Sant Pere més Baix, 55
Tel. 93 319 63 47
pijciutatvella@bcn.cat
Dimarts de 17 a 20h
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