BUTLLETÍ ACADÈMIC
Butlletí mensual Núm.20: DESEMBRE 201312.

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

NOTÍCIES DEL MES
VOLS OBTENIR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?
Si no has aconseguit plaça en el procés d’acreditació de competències, Acredita’t, has de saber
que existeixen altres vies per obtenir un certificat de professionalitat que t’acrediti laboralment per
exercir una professió.
Tot i que l’oferta no és massa àmplia, periòdicament s’ oferten cursos de formació a través del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). En la seva pàgina web pots
fer la recerca de cursos a través del seu cercador. En trobaràs de
formació ocupacional (per a persones en atur) i/o de formació
contínua (per a persones en actiu).
Cal que tinguis en compte, però, que en la majoria dels casos, se’t
demanarà que compleixis els requisits acadèmics. És a dir, depèn
del que vulguis fer et demanaran l’ ESO o el Batxillerat.
A més, has de tenir en compte que hi ha moltes entitats, empreses i
centres de formació que ofereixen també aquest tipus de cursos.
+info:

Cercador de cursos
Els certificats de professionalitat

BANC DEL TEMPS ESCOLAR
Segur que més d’un cop has tingut dificultats per resoldre un problema de matemàtiques, per
entendre algun tema de ciències socials, o per aprendre química... Si és així, has de saber que
existeix una alternativa a les classes de repàs que et pot ser de gran
utilitat, el Banc del Temps Escolar.
Es tracta d’una iniciativa en què els alumnes de primària, secundària,
batxillerat i formació professional podeu intercanviar i compartir els vostres
coneixements en diferents espais:
- Tutoria
- Durant les classes de matèries concretes
- En tallers
- En sessions monogràfiques
Així que informa’t al teu centre per saber si disposa d’aquest servei i, sinó, sigues tu mateix el que
comenci el banc del temps escolar del teu centre.

+info:

Fulletó Banc del Temps Escolar
Jove.cat
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
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AQUEST MES CONEIXEM QUE FA UN O UNA . . .
GRADUAT/DA EN PSICOLOGIA
T’apassiona la idea de saber per què els éssers humans es comporten
d’una o altra manera? Quin paper hi juga el tipus de personalitat de
cadascú i les diferències individuals? Com es pot intervenir com a
professional per donar un cop de mà a persones amb transtorns
psicològics? Les respostes a aquestes i moltes altres preguntes les
trobaràs en el Grau en Psicologia.
En aquesta titulació cursaràs assignatures com ara: Biologia del
comportament, Psicologia del desenvolupament, Psicometria,
Psicologia clínica, Transtorns del desenvolupament, Neuropsicologia...
que et donaran la formació necessària per poder treballar com a psicòleg/oga en àmbits tan
diferents com ara la psicologia clínica i de la salut, la psicologia del treball i les organitzacions, la
recerca psicològica, psicologia de l’educació,... entre d’altres.
Si et planteges estudiar Psicologia, informa’t dels diferents plans d’estudi que oferten des de cada
universitat.
+info:
Què i per què?
UB
UAB
UOC

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

Què?

Del 13 al 19 de
desembre de 2013

Termini de matrícula al GES per alumnat antic a l’IOC

Fins el 31 de gener
de 2014

Termini de presentació de treballs per premi Xavier Domingo de la UB.
Poden optar al Premi els treballs d’investigació relacionats amb la
detergència i la cosmètica duts a terme durant els cursos 2012-13 i 201314 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
que el curs 2013-14 estiguin matriculats en centres d’ensenyament
espanyols.

Fins el 10 de febrer
de 2014

Termini de presentació de sol·licitud per l’obtenció de les Beques 2014
de “la Caixa” per a estudis de postgrau en universitats europees

Fins el 24 de febrer
de 2014

Termini de presentació de sol·licitud per l’obtenció de les Beques 2014
de “la Caixa” per a estudis de doctorat en universitats espanyoles
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Fins el 24 de març
de 2014

Termini de presentació de sol·licitud per l’obtenció de les Beques 2014
de “la Caixa” i la Casa Àsia per a estudis de postgrau a la zona ÀsiaPacífic

Fins el 28 d’abril de
2014

Termini de presentació de sol·licitud per l’obtenció de les Beques 2014
de “la Caixa” per a estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord

Mentre quedin
vacants

Termini obert per inscriure’s a l’activitat Apropa’t a la UB, dirigida a
alumnes de Batxillerat i CFGS que vulgui conèixer els estudis que
s’imparteixen a la UB formulari inscripció

Mentre quedin
vacants

Termini obert per inscriure’s a les Jornades de Portes Obertes de vàries
escoles de la UPC formulari inscripció

Mentre quedin
vacants

Termini obert per inscriure’s a les Sessions Informatives dels Graus de
la UPF formulari inscripció

Fins el 20 de
desembre de 2013

Termini obert per inscriure’s a les Jornades de Portes Obertes de la
UAB formulari inscripció

Webs d’interès
Formació continua i ocupacional: www.oficinadetreball.gencat.cat.
Cursos gratuïts de FEMAREC amb CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT per a persones
en atur i per a persones en atur amb certificat de discapacitat: foa@femarec.cat, Telf.
93.243.72.72
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 42 54

pijlescorts@bcn.cat

elpunt@bcn.cat

Dimarts i dimecres de 16:45 a 20:30h

Tel. 93 291 64 86

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

MOLT BONES FESTES NADALENQUES I
FINS EL 2014!!!
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