BUTLLETÍ ACADÈMIC
Butlletí mensual Núm.15: JULIOL 201312.

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

NOTÍCIES DEL MES
VOLS CONTINUAR FORMANT-TE AL JULIOL ...
Si és així,et donem algunes idees:
IDIOMES
Les escoles oficials d’idiomes porten a terme, durant el mes de juliol, cursos intensius de llengua
instrumental.
Aquests cursos tenen una durada de fins a 80 hores, distribuïdes en 4 hores diàries en torn de
matí o torn de tarda de dilluns a divendres.
La finalitat d’aquests cursos és comunicativa, és a dir, que l’objectiu primordial es que arribis a
utilitzar la llengua de forma adequada en situacions reals.
Per accedir a un curs d’estiu cal fer, prèviament, una prova de nivell que determinarà quin és el
grup més adient per tu.
Per matricular-vos a aquesta formació cal que tingueu 16 anys i el preu aproximat és de 338,80 €.
Si supereu el curs obtindreu un certificat acreditatiu i pot ser reconegut com a crèdits de lliure
elecció, però es important que consulteu les webs de les escoles d’idiomes o adreçar-vos
directament a elles per obtenir més informació.

CURSOS D’ESTIU A LA UNIVERSITAT
Si vols entrar en contacte amb el món universitari de forma relaxada i lúdica els cursos d’estiu a les
diferents universitats de Catalunya et donen aquesta oportunitat. Totes les universitats ofereixen,
durant aquest mes, seminaris, xerrades, cursos, conferències, tallers, ... per endinsar-te en aquest
món acadèmic i obtenir coneixements de diferents temàtiques que poden estar relacionades amb
els teus interessos.
Entra a les seves pàgines webs i investiga....

ALTRES CURSOS
Al juliol escoles i acadèmies ofereixen cursos de formació per iniciar-te o reciclar-te en alguna
professió o ocupació. Podem trobar cursos de monitor o monitora de temps lliure, cursos de
perruqueria, disseny, ...
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+info:

Escoles Oficials d' Idiomes
UB
UAB
UPF
UPC
UdG
URV
UdL
UVic
Buscador de cursos

BARCELONA T’OFEREIX CLASSES DE REPÀS A L’ESTIU
Si tens més d’una matèria suspesa de l’ ESO pots apuntar-te a fer classes de repàs. Barcelona ha
engegat un pla de reforç per aquest estiu per tots aquells joves estudiants que tenen matèries de la
ESO suspesa. El projecte consisteix en classes de repàs portades a terme per ex alumnes durant
dues setmanes de juliol i una a finals d’agost. Aquests ex alumnes t’ajudaran a preparar-te els
exàmens de setembre i d’aquesta manera anar més preparat.
Aquest projecte es posarà en marxa a espais propis dels 91 instituts de Barcelona que participen
en aquesta iniciativa.
No et rendeixis. Encara estàs a temps. Consulta si el teu centre és un d’ells.
+info:

http://www.edubcn.cat/noticies/
http://www.ara.cat/

AQUEST MES CONEIXEM QUE FA UN O UNA . . .
GRADUAT/DA EN CRIMINOLOGIA
Ja des de l’antiguitat filòsofs com Sòcrates, Plató i
Aristòtil parlaven del delicte, dels delinqüents i de les
seves conductes i comportaments. En això,
precisament, consisteix aquest grau.
La criminologia estudia les causes dels crims i es
basa en coneixements propis de la sociologia,
psicologia i antropologia. Per tant, en aquesta
carrera
interdisciplinària,
et
trobaràs
amb
assignatures d’història política i social, introducció al
dret, formes de criminalitat, tècniques d’investigació,
prevenció i tractament de la delinqüència,
metodologia científica, psicologia judicial, entre
moltes altres matèries.
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En definitiva, el criminòleg/a aplica la seva formació en tres grans àmbits:
La investigació criminològica.
La comprensió de la societat on es produeix el delicte i els seus mecanismes de resposta a
la delinqüència.
El coneixement dels comportaments antisocials i disseny de programes pel seu tractament.
Així que si t’agrada el dret penal i penitenciari com la psicologia i tens interessos per qüestions
socials i politiques i una gran capacitat d’anàlisis i síntesis, així com facilitat d’expressió i una
amplia visió del món.....aquesta potser la teva carrera.
+info:

http://www.unportal.cat
http://www.estudisuniversitaris.gencat.cat

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

Què?

Del 04/06/13 al
03/07/13

Preinscripció universitària. Convocatòria de juliol.

Del 15/07/13 al
19/07/13

Matriculació universitària (assignats en primera preferència).

Del 26/07/13 al
30/07/13

Matriculació universitària (Segona assignació)

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 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 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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