BUTLLETÍ ACADÈMIC
Butlletí mensual Núm.17: SETEMBRE 201312.

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

NOTÍCIES DEL MES
CALENDARI DEL NOU CURS
Ja tornem a ser a setembre i amb ell comença el curs 2013-2014. Si estàs matriculat en algun dels
ensenyaments reglats, t’interessarà conèixer algunes de les dates d’interès del nou curs acadèmic:
Què?
Inici de les classes a segon cicle d’educació
infantil i primària
Inici de les classes a l’E.S.O., Batxillerat i
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Inici de les classes de Cicles Formatius de
Grau Superior, del Curs de Formació específic
d’accés als CFGS, els ensenyaments de règim
especial i els centres i aules de formació de
persones adultes
Vacances de Nadal
Vacances de Setmana Santa
Proves extraordinàries de l’E.S.O., 1r de
Batxillerat i Cursos específics d’accés

Quan?
12 de setembre
13 de setembre

19 de setembre

Del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de
2014
Del 12 al 21 d’abril de 2014
Entre l’1 i el 3 de setembre de 2014

Pren-ne nota i... Bon inici de curs!!!
+info:

Normativa
Departament d’Ensenyament
Web Família i Escola
Consorci d’Educació de Barcelona

BEQUES I AJUTS 2013-2014. DEMANA’LS JA!
Si aquest curs estàs estudiant algun tipus de formació postobligatòria, ja sigui universitària com no
universitària, i compleixes els requisits establerts en cada convocatòria, pots demanar la beca
general que convoca el Ministeri d’Educació.
A més, com ja et vam avançar en l’anterior butlletí, encara roman obert el període per sol·licitar la
beca Equitat de minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris.
I, si ets un alumne que necessita un recolzament educatiu, per motiu d’alguna discapacitat o
transtorn greu de conducta, també hi ha un ajut per tu.
És molt important que t’informis de quines són les condicions que cal complir en cada cas, ja que hi
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ha requisits generals, acadèmics i econòmics. I, sobretot, que no se’t passi el termini!!!
Beca

Quan la puc demanar?

Beca general estudis
universitaris

Fins el 15/10/2013
Sol·licitud

Beca general estudis no
universitaris

Fins el 30/09/2013
Sol·licitud

Ajuts alumnat amb necessitat
específica de recolzament
educatiu

Fins el 30/09/2013
Sol·licitud

Beca Equitat

Fins el 18/10/2013
Sol·licitud

On em puc informar?
Unitat de beques de la teva
universitat
Consultes sobre el formulari al
Ministeri d’Educació: 91 327
76 81
Gestió sol·licituds a l’AGAUR:
93 310 63 94
Departament d’Ensenyament:
93 400 69 00
Consultes sobre el formulari:
012
Departament d’Ensenyament:
93 400 69 00
Consultes sobre el formulari:
012
AGAUR: 93 310 63 94
Consultes sobre el formulari:
012

+info:

Ministeri d’Educació
AGAUR
Departament d’Ensenyament

AQUEST MES CONEIXEM QUE FA UN O UNA . . .
GRADUAT/A EN FISIOTERÀPIA
“M’he trencat el braç i he hagut de fer recuperació”;
“Tinc tendinitis”; “He tingut un accident de moto i he
d’anar al fisioterapeuta”. Qui no ha sentit alguna
vegada o qui no ha tingut en algun moment de la
seva vida una lesió?
Tothom coneix la paraula fisioterapeuta, però
realment sabem que fa un professional d’aquesta
branca sanitària?.
Aquests estudis universitaris tenen com a objectiu
formar professionals amb coneixements, habilitats i
actituds per millorar i prevenir els processos
dolorosos del nostre cos, de la postura i de la
capacitat física. No es limita, únicament, a aplicar un conjunt de procediments o tècniques, ha de
tenir, també, un coneixement profund de l’ ésser humà, ja que ha d’estar capacitat per examinar,
diagnosticar i tractar deficiències, limitacions funcionals i discapacitats.
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 ACADÈMIC
Butlletí mensual Núm.17: SETEMBRE 2013

Quines assignatures trobaríem en aquesta carrera?
Entre altres, estudiaries anatomia, fisiologia, psicologia evolutiva, biofísica, biomecànica,
patologies, salut pública, teràpies manuals, tècniques diverses, ...
Els fisioterapeutes poden treballar en clíniques, hospitals, col·legis d’educació especial,
residències, centres de salut, centres d’investigació, així com centres sanitaris, mútues d’accidents,
clubs esportius, centres de dia, balnearis, atenció domiciliaria, gimnasos, ...
En definitiva, si t’agrada el contacte amb la gent i tot allò relacionat amb el cos humà, aquesta pot
ser la teva professió.
+info:
http://www.unportal.cat
http://www.estudisuniversitaris.gencat.cat

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

Què?

Del 23 de juliol al 18
d’octubre de 2013

Termini per sol·licitar la Beca Equitat

Del 18 de juliol al 9
de setembre de 2013

Termini per sol·licitar la Ajuts universitaris per estudiants de les
comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès.

Del 16 de juliol al 30
de setembre de 2013

Termini per sol·licitar Ajuts a l’estudi de caràcter especial BecaCol·laboració

Del 5 de juliol al 9 de
setembre de 2013

Termini per sol·licitar Ajuts a estudiants universitaris de centres
adscrits

Del 3 de juliol al 15
d’octubre de 2013

Termini per sol·licitar l’Acreditació de caràcter econòmic a efectes de
formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus
públics dels serveis acadèmics

Del 20 d’agost al 30
de setembre de 2013

Termini per sol·licitar les Beques de caràcter general per a
ensenyaments postobligatoris i superiors

Del 17 al 26 de
setembre de 2013

Matriculació al IOC per el Curs de preparació a la prova d’accés a grau
superior i CAM ( Curs específic d’accés a grau superior)

Del 3 al 9 de
setembre de 2013

Matriculació al IOC per estudiar el GES (Graduat en educació
secundaria obligatòria)
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Del 2 al 5 de
setembre de 2013

Preinscripcions a Ensenyaments d’idiomes en les EOI.

6 de setembre de
2013

Difusió de centres i cicles formatius vacants.

Del 9 al 10 de
setembre de 2013

Presentació de sol·licituds de matriculació extraordinària als cicles amb
places vacants.

Del 18 al 25 de
setembre de 2013

Matriculació al IOC pel Curs CCNA Discovery v4.0 de Cisco
Networking Academy

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.xtec.cat >>currículum i orientació
Informació sobre FP a Barcelona: http://www.fundaciobcnfp.cat/ >> guia FP 2013-2014
Informació sobre Universitat: www.gencat.cat/universitats
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
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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 cita prèvia per ACREDITA’T)
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 16:45 a 20:30h

Dilluns de 17:00 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 17:30 a 20:30h

Dimecres de 17:00 a 20:00h
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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