
  

  
BUTLLETÍ ACADÈMIC 

Butlletí mensual Núm.10: FEBRER 201312. 

 

CAAJ - Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves 
Espai Jove Boca Nord  
c/ Agudells, 37-45. Barcelona. L5 Carmel 
T. 934 299 369 educaciojove @bcn.cat 
 
Horari: Dilluns i divendres, de 10 a 14 h  
De dilluns a dijous, de 17 a 20.30 h  

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

NOTÍCIES DEL MES 
 
JA HA COMENÇAT LA CAMPANYA INFORMA’T i encara tens temps d’EXPLORAR.... 
  
 

Dintre de la Campanya In-forma’t, programa 
d’activitats que pretenen donar-te informació i 
orientació en tot allò relacionat amb els estudis, 
trobaràs una activitat emocionant: L’ 
EXPLORA. 
 
“Explora. Activitats per conèixer el món 
professional” pretén apropar-nos al món 
laboral mitjançant una sèrie de visites a 
diferents empreses o entitats de la ciutat. 
 
Així que, si vols conèixer de primera mà com 

treballen els i les professionals de diferents sectors, ara podeu visitar els seus llocs de treball.  
 
 
Aquest any, les empreses que es visitaran són les següents: 
 

 Dilluns 18 de Febrer (de 16 a 19 h). Empresa de mecànica de precisió Gutmar, on 
coneixeràs com funciona el procés de fabricació de mecanitzats de precisió (conjunts 
mecànics, pintura, hidràulics y neumàtics, prototips, tractaments tèrmics, utillatges...). 

 Dimecres, 20 de Febrer (de 16 a 19 h). Empresa de comunicació integral El Tinter. 
Aquí tindràs la oportunitat de saber com funciona tot el procés de creació de cartells, 
fulletons, vídeos de presentació...des de que sorgeix l’idea original fins arribar al producte 
final.  

 DiIluns, 25 de Febrer (de 16 a 19 h). Institut de Recerca Vall d’Hebron. En aquest 
institut es desenvolupen tasques d’investigació i d’innovació biosanitària on trobaràs 
personal investigador, recepcionistes, administratius, gestors, advocats, informàtics, 
comunicadors, metges...  

 Dimecres, 27 de Febrer (de 16 a 19 h). Gimnàs Eurofitness Horta. Aquí podràs veure la 
feina d’animadors físicoesportius, de direcció esportiva, d’animadors d’activitats dirigides, 
de recepcionistes, de tècnics en salvament i socorrisme,... que t’explicaran tot el que fan en 
el seu dia a dia. 
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L’Explora és una activitat gratuïta per tots els i les joves de la ciutat de Barcelona. Si vols apuntar-
te ho has de fer a través de la pàgina web de l’In-forma’t: http://www.informat.cat/. Aquesta activitat 
té places limitades, així que.... 

 

No t’adormis  

T’hi esperem !!!!!! 

 
 
 
 
 
 
+info: 

http://www.informat.cat/  
 
 

 
JORNADES DE PORTES OBERTES ALS CENTRES EDUCATIUS. 
 
Cada any, abans del període de preinscripció, els centres d’ensenyament de la ciutat de Barcelona 

organitzen trobades i jornades de portes obertes perquè els i les joves i les seves famílies puguin 

conèixer el seu funcionament, els serveis que tenen, els estudis que ofereixen , ... 

 

Aquest curs, l’Ajuntament de Barcelona posa a la nostra disposició una web amb tota la informació 

relacionada amb les dates i horaris de les portes obertes que organitzen aquests centres, tant 

públics com concertats. Ara ja no tens excusa, pots trobar tota aquesta informació on-line. 

 
+info: 

http://www.bcn.cat/Educacio 
http://www.edubcn.cat/ 
  

http://www.informat.cat/
http://www.informat.cat/
http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/jornades_de_portes_obertes_als_centres_preinscripcio_curs_2013_2014
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AQUEST  MES  CONEIXEM  QUE  FA  UN  O  UNA . . .  
 

TÈCNIC/A EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 

El metge ja no utilitza el paper i el bolígraf per  
escriure, sinó sistemes informàtics que li permeten 
registrar les dades necessàries. A més, moltes de 
les proves i exploracions que ens realitzen quan 
estem en un hospital o clínica es fan mitjançant 
aplicacions informàtiques. Aquesta situació obliga a 
tenir uns tècnics i unes tècniques que coneguin 
perfectament diferents programes i components 
informàtics.  

Per tant, aquests professionals controlen, organitzen 
i tracten  perfectament la informació sanitària. Sense 
ells, aquesta informació es perdria, ja que són els 
encarregats d’arxivar històries clíniques i 
documents, aplicant correctament les tècniques 
adequades. 

Si fas aquest cicle trobaràs assignatures com 
organització d’arxius clínics, tractament de documentació clínica, codificació de dades clíniques i no 
clíniques, explotació de les bases de dades sanitàries, aplicacions informàtiques generals, 
anatomia i patologia bàsiques, etc. 

En definitiva, si t’agrada la informàtica i ets una persona amb iniciativa i amb capacitat de resoldre 
els problemes de forma ràpida i àgil, aquest pot ser el teu cicle. 

 
+info:      

 
http://www.gencat.cat/ensenyament 
http://www.xtec.cat/.pdf 

 

AGENDA  DE GENER:  Que  no  se’t  passi!!!   
 
Tràmits acadèmics 

Quan? Què? 

Del 28 de gener al 4 
de febrer de 2013 

Inscripció a l’ acreditació d'experiència laboral o professional per a 
més grans de 40 anys (MG40) a la Universitat de Barcelona (UB). 

Del 18 al 22 de febrer 
de 2013 

Matrícula trimestre de primavera  pel Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria a l’Institut Obert de Catalunya per alumnat nou. 

Del 25 de febrer a l’1 
de març de 2013  

Convocatòria ordinària a la Prova per a l’obtenció dels certificats dels 
nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. 

Durant els deu 
primers dies lectius 
del mes de febrer 

Proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no 
l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa. 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.117f67559502935cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=d61d62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d61d62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&p_id=193
http://www.xtec.cat/alfresco/download/direct?path=/Company%20Home/Currículum/xtec_public/1658org.pdf
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Activitats d’orientació  

Quan? Què? 

Durant tot el mes de 
febrer 

CAMPANYA IN-FORMA’T. Xerrades informatives sobre estudis (PQPI, 
Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior, 
Estudis universitaris...) als diferents Punts d’Informació Juvenil de la 
ciutat de Barcelona. www.informat.cat 

1 de febrer de 2013 Inscripció a les Jornades de Portes Obertes de la Universitat Abat 
Oliva (UAO) http://www.uaoceu.es/ 

20 de febrer de 2013 Inscripcions al Taller vocacional de Periodisme de la Universitat Abat 
Oliva (UAO). http://www.uaoceu.es/ 

Fins el 20 de març 
de 2013 

Inscripció al dia de la família de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) http://www.uab.es/ 

Mentre quedin 
places 

Inscripció a les sessions informatives d’estudis de grau de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) http://www.upf.edu/  

Mentre quedin 
places 

Inscripció a les Jornades de Portes Obertes de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) www.upc.edu  

Formació i tallers 

On? Què ? Què? 

Barcelona Activa 
Programa “Activa’t Joves” Inscripcions via on line per la sessió 
informativa del 6 de febrer de 2013. http://www.bcn.cat/porta22/ 

 

Institut Obert de 
Catalunya – IOC  

Curs “CCNA Discovery v.4.0 de Cisco Networking Academy”. 
Inscripcions on line del 20 al 27 de febrer de 2013, tant per alumnat 
antic com nou, a través de la pàgina web del IOC: 
http://ioc.xtec.cat/educacio/  

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informat.cat/ca/programacio/
http://www.uaoceu.es/es/servicios/futuros-alumnos/actividades-de-orientacion/jornadas-puertas-abiertas/inscripcion-on-line
http://www.uaoceu.es/es/conocenos/sala-de-prensa/agenda/2012/taller-vocacional-de-periodismo
http://www.uab.es/servlet/Satellite/futurs-estudiants/orientacio-universitaria/visita-l-autonoma/jornades-de-portes-obertes-1095784557690.html?utm_source=Eautonomanovembre&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Eautonoma
http://www.upf.edu/estudiants/sessions-informatives/
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/jornades-de-portes-obertes/jpo#CBL
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19124/programa-activat-joves.do
http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://www.cpnl.cat/
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Webs d’interès  

Formació continua i ocupacional: www.oficinadetreball.gencat.cat  

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  

Cercador de centres no reglats: www.bcn.cat >> educació >> directoris  

 
 

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 

Divendres de 10 a 14h 

 

O demanant cita prèvia a: 

PIJ Sants-Montjuïc 

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

Tel. 93 291 42 54 

elpunt@bcn.cat  

Dilluns de 17:00 a 20:30h 

PIJ Les Corts 

c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 

Tel. 93 291 64 86 

pijlescorts@bcn.cat 

Dimarts i dimecres de 17 a 20:30h 

PIJ Garcilaso - Sant Andreu 

c/ Garcilaso, 103 

Tel. 93 256 29 59 

pijgarcilaso@bcn.cat 

Dilluns de 16 a 20:30h  

PIJ Sant Martí 

Rambla Prim, 87-89 

Tel. 93 498 27 43 

pijsantmarti@bcn.cat 

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 

 

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/
http://www.jove.cat/
http://www.gencat.cat/ensenyament%20%3e%3e%20Estudiar
http://www.gencat.cat/ensenyament%20%3e%3e%20Estudiar
http://www.bcn.cat/
mailto:educaciojove@bcn.cat
mailto:elpunt@bcn.cat
mailto:pijlescorts@bcn.cat
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
mailto:pijsantmarti@bcn.cat
mailto:pijciutatvella@bcn.cat

