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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 
 

FÒRUM ENTR@LUMNES 
 

Potser ja saps què vols estudiar, coneixes els plans 
d’estudis, els centres on s’imparteixen... però encara tens 
dubtes de com són els estudis des de dins.  
 
El fòrum entr@lumnes, de la Campanya In-forma’t et 
dóna la possibilitat de conèixer els estudis des del punt 
de vista dels alumnes que ara mateix estan estudiant, 
connecta’t a www.facebook.com/informat, del 4 al 22 de 
març i pregunta sense embuts!!! 

 

ORIENTA’T 
 
Si encara no tens clar què vols estudiar el curs vinent, aprofita aquest mes per orientar-te. Tens 
moltes possibilitats al teu abast!!!: 
 
Jornades de Portes Obertes: Tant els instituts com les universitats obren les seves portes perquè 
puguis visitar les seves instal·lacions, conèixer el professorat, el funcionament del centre... 
 
Tallers vocacionals i tastets d’oficis: Des d’algunes universitats s’ofereixen tallers i sessions 
perquè puguis viure l’experiència de formar part d’un sector de treball des de la pràctica amb 
professionals de l’àmbit. Consulta l’oferta visitant les seves webs!!! 
 
Saló de l’Ensenyament: Fira amb tota l’oferta formativa de Catalunya, amb estands dels centres 
de Cicles Formatius, d’Estudis Universitaris, Formació no reglada...  
 
Eines web: A través de pàgines web pots trobar informació dels estudis, dels sectors 
professionals, test d’interessos professionals,... 
 
Serveis d’orientació: A Barcelona disposes de molts serveis gratuïts d’orientació i assessorament 
acadèmic i professional que t’ajudaran a definir el teu itinerari formatiu i laboral. 
 
I molts més!!! 
 
+info: 
Saló de l’Ensenyament 
Serveis Ajuntament de Barcelona 
Guia FP 
UB 
UAB 
UPC 
UPF 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Z744128/Escritorio/www.facebook.com/informat
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=503475b347b75310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=503475b347b75310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.infojovebcn.cat/pag/17/itineraris-academics
http://guiafp.fundaciobcnfp.cat/guifp/control/%5BconsultaWeb%5DInici?entradaPublica=true&IdiomaAcceso=ca.ES
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.uab.es/
http://www.upc.edu/
http://www.upf.edu/
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 AQUEST  MES  CONEIXEM  QUE  FA  UN  O  UNA . . .  
 
GRADUAT/DA EN TERÀPIA OCUPACIONAL  
 

En la societat actual, trobem molta gent (persones 
amb discapacitats, malalties cròniques, gent  gran...) 
amb dificultats per poder valdre’s per si mateix en les 
activitats de la seva vida diària (alimentació, higiene 
personal, mobilitat...) i el terapeuta ocupacional juga 
un paper molt important en aquests casos. Es tracta 
d’un professional que valora i identifica quines poden 
ser aquestes dificultats per poder desenvolupar 
activitats i accions de prevenció i tractament per tal 
de millorar, mantenir o restaurar la qualitat de vida 
d’aquestes persones.  
 
A part, té un gran camp de treball en l’àmbit de les 
ajudes tècniques (caminadors, ajuts pel bany, grues i 
elevadors, cadires de rodes...) ja que, en molts 
casos, aquestes esdevenen primordials en una bona 
intervenció terapèutica. 

 
Normalment, el terapeuta ocupacional treballa en equip, amb d’altres professionals del sector 
sanitari i social (treballadors socials, fisioterapeutes, infermers, psicòlegs, educadors socials...) i els 
sectors majoritaris on desenvolupa la seva tasca són el geriàtric i el de la salut mental. 
 
 
+info:      
Gencat 
Unportal.cat 
 

AGENDA  DE  MARÇ:  Que  no  se’t  passi!!!   

Tràmits acadèmics 

Quan? Què? 

Del 25/02/13 a 
l’01/03/13 

Preinscripció a la prova per l’obtenció dels nivells intermedi i avançat 
d’EOI 

Del 20/02/13 al 
04/03/13 

Prematrícula a les PAU per alumnes de 2n de Batxillerat 

Del 20/02/13 al 
04/03/13 

Matrícula a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

Del 20/02/13 al 
04/03/13 

Matrícula a les proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys 

http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15
http://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?keyword=terapia+ocupacional&estudi=&provincia=&tipus=basica
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Del 20/02/13 al 
04/03/13 

Matrícula per a l’accés a la universitat per a majors de 40 anys amb 
acreditació d’experiència laboral o professional 

Del 05/03/13/ al 
12/03/13 

Matrícula a les PAU per alumnes amb Batxillerat finalitzat en cursos 
anteriors, alumnat de sistemes educatius estrangers i alumnat de 
sistemes educatius anteriors 

De l’ 11/03/13 al 
21/03/13 

Inscripció a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de 
Grau Superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny i 
Ensenyaments esportius. 

De l’ 11/03/13 al 
21/03/13 

Inscripció a les proves d’accés a Ensenyaments Artístics Superiors 
(música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i 
disseny). 

De l’11/03/13 al 
22/03/13 

Preinscripció a Educació Secundària Obligatòria (ESO) 

De l’11/03/13 al 
05/04/13 

Inscripció a les proves d’accés als Ensenyaments Professionals de 
Música i Dansa 

Del 18/03/13 al 
22/03/2013 

Matrícula ESO a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per alumnat antic 

Activitats d’orientació acadèmica 
Quin dia?  Què?  

Vàries dates 
Campanya In-forma’t. Activitats per triar el teu itinerari acadèmic: 
http://www.informat.cat/ 

Del 13/03/13 al 
17/03/13 

Saló de l’Ensenyament, al palau 2 del recinte firal de Montjuïc, Fira de 
Barcelona 

Vàries dates 
Jornades de Portes Obertes a diferents instituts de Barcelona: 
http://www.edubcn.cat i guia.bcn.cat 

Vàries dates 
Jornades de Portes Obertes a les universitats: http://www.upc.edu/, 
http://www.upf.edu/ 

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 

Cursos universitaris gratuïts online: www.coursera.org 

  

http://www.informat.cat/
http://www.edubcn.cat/
http://guia.bcn.cat/escoles/?idma=ca
http://www.upc.edu/
http://www.upf.edu/
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/
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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 

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 16:45 a 20:30h 

PIJ Garcilaso - Sant Andreu 

c/ Garcilaso, 103 

Tel. 93 256 29 59 

pijgarcilaso@bcn.cat 

Dilluns de 17:30 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 

 

mailto:educaciojove@bcn.cat
mailto:elpunt@bcn.cat
mailto:pijlescorts@bcn.cat
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
mailto:pijsantmarti@bcn.cat
mailto:pijciutatvella@bcn.cat

