
  
  

BUTLLETÍ ACADÈMIC 
Butlletí mensual Núm.13: MAIG 201312. 

 

CAAJ - C entre 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 
 
 

 
PREINSCRIPCIONS DELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 
 
Estàs a punt de finalitzar aquest curs i vols seguir estudiant?. Si aquesta és la teva decisió és molt 
important que no se’t passin les dates de preinscripció. 
 
La preinscripció és un tràmit administratiu que serveix per sol·licitar plaça en un estudi, ja sigui 
universitari, un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) o superior (CFGS), un Programa de 
Qualificació Professional Inicial (PQPI), Batxillerat o preparar-te proves d’accés en escoles d’adults 
o centres d’ensenyament. 
 
Abans de formalitzar la preinscripció recorda que tens diferents recursos per poder informar-te i 
orientar-te bé dels estudis a escollir com les jornades de portes obertes que organitzen els centres 
o els punts d’informació juvenil,entre d’altres. 
 
 

Preinscripció als PQPI 

 
 Del 6 al 17 de maig :                   Presentació de les sol·licituds.  
 Del 6 de maig al 7 de juny:         Realització de les entrevistes d’orientació. 
 Del 2 al 12 de setembre:             Període de matriculació. 

 
 
 

Preinscripció als CFGM 

 
 Del 13 al 24 de maig :                 Presentació de les sol·licituds.  
 Del 1 al 9 de juliol :                     Període de matriculació ordinari. 
 Del 9 al 10 de setembre:             Període extraordinari de preinscripció i matriculació. 

 
 

Preinscripció al Batxillerat 

 
 Del 13 al 24 de maig :                   Presentació de les sol·licituds.  
 Del 1 al 9 de juliol :                       Període de matriculació ordinari. 
 Del 6 al 10 de setembre:               Període de matriculació extraordinària. 

 
 

Preinscripció als CFGS 
 

 Del 27 de maig al 7 de juny:         Presentació de les sol·licituds.  
 De l’ 1 al 9 de juliol :                    Període de matriculació ordinari. 
 Del 9 al 10 de setembre:              Període extraordinari de preinscripció i matriculació. 
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*La sol·licitud ha de ser única per als centres sos tinguts amb fons públics i s’ha de 
presentar al centre demanat en primer lloc. En el f ull de preinscripció es poden indicar fins a 
set possibilitats ordenades per preferència de dife rents estudis i centres. 
 
 
 

Preinscripció universitària: 

 
 Del 4 de juny al 3 de juliol :         Convocatòria de juny.  
 Del 18 al 19 de setembre:            Convocatòria de setembre. 

 
 
La preinscripció per a la convocatòria de juny es realitzarà per Internet a través de la pàgina web: 
http://accesnet.gencat.cat, per a aquells estudis que es realitzen a les 7 universitats públiques 
catalanes, inclosos centres adscrits i UVic. A la sol·licitud de preinscripció universitària hi ha 8 
caselles que heu d’omplir tenint en compte les vostres preferències i interessos. Aquesta 
preinscripció és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades.  
 
 
+info: 
 
http://www.gencat.cat/ensenyament  
https://accesnet.gencat.cat/  
http://www.gencat.cat/un iversitats  
 
 

AQUEST  MES  CONEIXEM  QUE  FA  UN  O  UNA . . .  
    

 TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL 

T’agrada ensenyar?. T’agraden els nens?. Ets 
pacient i responsable?. Si és així, aquest pot ser el 
teu cicle. 

Amb aquest títol aprendràs tot allò necessari per 
poder treballar com a tècnic/a en educació infantil, 
tant dintre de l’educació formal (llar d’infants) com 
la no formal (ludoteques, casals, ...) amb infants de 
0 a 6 anys. 

Algunes de les assignatures que trobaràs en 
aquest cicle, que dura dos cursos, són:  

Didàctica de l’educació infantil on aprendràs a 
programar, planificar activitats, transmetre 
adequadament continguts als infants, ...  

Desenvolupament cognitiu i motriu i 
Desenvolupament socioafectiu. Aquests mòduls 
t’ensenyaran a conèixer perfectament l’ evolució dels infants en tota la seva globalitat, conèixer les 
teories existents, intervenir tenir en compte aquests aspectes, ... 
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El joc i la seva metodologia  és una altra assignatura important en aquest cicle. Aquest mòdul 
t’ajudarà a contextualitzar el model lúdic, a conèixer les diferents teories del joc, a seleccionar 
joguines segons els objectius educatius, a posar en marxa activitats lúdiques, .... 

 

Com pots veure, és un cicle molt atractiu, però és molt important tenir present que parlem d’estar 
amb infants de 0 a 6 anys, per tant, has de ser una persona responsable, càlida i sobretot amb 
sentit comú. 

+info:     
http://www.gencat.cat/ensenyament  
http://guiafp.fundaciobcnfp.cat  
 
 

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

 
Tràmits acadèmics 

Quan? Què? 

Del 2 al 7 de maig de 
2013 Preinscripció aI test de nivell pel primer semestre  d’anglès al IOC  

Del 6 al 10 de maig 
de 2013 Matriculació al Trimestre de Tardor pel GES a distància (IOC)   

Del 6 al 17 de maig 
de 2013 

Preinscripcions als Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI) 

Del 13 al 24 de maig 
de 2013 

Preinscripcions a Batxillerat i a CFGM de Formació Professional, Arts  
Plàstiques i Disseny i Esports 

Del 14 al 28 de maig 
de 2013 Matriculació per alumnat nou a anglès al IOC  

Del 21 al 30 de maig 
de 2013  Matriculació als CFGS a distància (IOC)  

Del 27 de maig al 7 
de juny de 2013 

Preinscripcions a CFGS de Formació Professional, Arts Plàstiques i 
Disseny i Esportius  

Activitats d’orientació  

Quan? Què? 

Dijous 9 de maig de 
2013 a les 18:30 h 

Xerrada al Punt7 sobre l’Accés a la Universitat . Activitat gratuïta però 
cal inscripció prèvia.  
Més informació al Punt 7 (Punt d’ Informació Juvenil d’Horta-Guinardó). 
c/Horta, 71. Tel: 93 420 25 95 
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Durant tot el mes 
 
 
 
 

Jornades de portes obertes a diferents centres educatius de Barcelona. 
Consulta dates a: www.edubcn.cat o guia.bcn.cat 
 
 

Formació  gratuïta  

On? Què? 

Método Consultores 
Tel. 900 812 902 

Cursos gratuïts amb pràctiques professionals . Teleformació d’abril a 
maig i de 65 a 100 hores de pràctiques en empreses de la província. 
Interessats enviar C.V. a inscripciones@metodoconsultores.com REF. 
Jóvenes 

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/ 
 

 

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 postobligato ris :  www.gencat.cat/ensenyament >> 
estudiar a Catalunya 

Informació sobre estudis universitaris: estudisuniversitaris.gencat.cat 

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

Cursos universitaris gratuïts on-line: www.coursera.org 
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ASSESSORAMENTS ACADÈMICS 
 
Pots assistir presencialment al CAAJ per rebre asse ssorament 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 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 

 


