
  

  
BUTLLETÍ ACADÈMIC 

Butlletí mensual Núm.23: MARÇ 201412. 

 

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 
 

LA CAMPANYA IN-FORMA’T  CONTINUA...  
No perdis aquesta oportunitat. Vine i  informa’t. 
 
Aquest mes de març trobaràs les següents activitats:  

 Jornada de Cuina i Gastronomia: El 27 de març a les 

17 hores assisteix a una jornada única sobre Cuina i Gastronomia. 
Ens endinsarem, a través de tota la formació relacionada amb 
hoteleria i turisme, per aquest món de sabors. Experts  en ciència 
i tecnologia dels aliments (grau universitari), cuina i gastronomia 
(CFGM), direcció de cuina (CFGS), direcció de serveis de 
restauració (CFGS), forneria, pastisseria i confiteria (CFGM), 
nutrició humana i dietètica (grau universitari) i turisme (grau 
universitari), ens explicaran tot allò que vulguem saber sobre 
assignatures, sortides professionals, centres, etc. 
 

 Fòrum entr@alumnes: Del 24 de març a l’11 d’abril 

comença aquesta activitat on-line. Així que si voleu estudiar una 
carrera universitària, un CFGM o un CFGS, batxillerat o voleu 
aclarir dubtes sobre tràmits acadèmics, ara teniu la oportunitat de 
resoldre els vostres dubtes parlant amb estudiants que estan 
actualment fent aquests estudis. Aprofita i recorda aquestes 
dates.  

 

 Altres xerrades: Consulta a la nostra web la resta de xerrades que tens disponibles: 

xarxes socials per a estudiants, itineraris acadèmics, formació no reglada , ... 
 

 Aquest mes trobaràs l’Exposició “Ja saps què faràs?”, sobre possibilitats d’estudis en 

acabar l’ESO als PIJ de: Gràcia, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sant Martí, CAAJ i CIAJ. 
Consulta les dates de cada PIJ a la web de la Campanya. 
 

I recorda que, si encara tens dubtes, pots assistir presencialment als assessoraments 
acadèmics especialitzats 
 
+info: 

Web In-format 
www.infojovebcn.cat 
 

 
SALÓ D’ENSENYAMENT. Un recurs d’orientació 
 

Cada any a Barcelona es porta a terme el Saló d’Ensenyament. Una cita amb el món educatiu 
que no pots oblidar. Aquest any tindrà lloc del 12 al 16 de març a la Fira de Barcelona, en el 
Recinte Firal de Montjuïc  
 

http://www.informat.cat/ca/programacio/#anchor3
http://www.infojovebcn.cat/pag/401/centre-dassessorament-academic-per-a-joves
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Durant aquests dies tindràs, en un mateix lloc, tota la oferta d’estudis a Catalunya. Hi trobaràs 
expositors d’estudis universitaris, d’altres estudis superiors o complementaris, de formació 
professional i d’idiomes, de centres de batxillerat i de serveis per a l’educació amb professionals de 
l’àmbit educatiu. També s’organitzen sessions informatives per a les famílies i punts d’orientació 
personalitzats per tots els joves que necessiteu una orientació més especialitzada. Així 
que......apunta aquesta data a la teva agenda. 
 
Ens veiem allà ! 
 
+info: 

http://www.ensenyament.com/ca/ 
 

 AQUEST  MES  CONEIXEM  QUE  FA  UN  O  UNA . . .  
 
TÈCNIC/A EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS 

 

Si t’apassionen els cotxes i tot allò relacionat 

amb el món del motor, aquesta pot ser la teva 

professió. En aquests estudis aprendràs els 

conceptes i les tècniques básiques per ser 

capaç de dominar els procediments per la 

recerca i diagnòstic d’ avaries i la seva 

reparació. A més de saber portar a terme 

tasques de manteniment i posada a punt de 

l’automòbil. 

 

En aquest cicle formatiu de formació 

professional trobaràs assignatures relacionades 

amb el motor (diesel o benzina), electricitat, 

sistemes de propulsió i de frenada,  sistemes 

auxiliars de motor, circuits de fluids, etc,  

 

En definitiva, és el metge dels cotxes i 

automòbils que realitza operacions de canvi 

d’oli, substitucions de filtres, entre moltes altres operacions, treballant en tallers i empreses.   

 
+info:  

http://www.gencat.cat/ensenyament 
 

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

Tràmits acadèmics 

Quan? Què? 

Del 19 de febrer al 3 
de març de 2014 

Termini de prematrícula a les P.A.U .per l’alumnat que acaba el 2n de 
Batxillerat a 2014. 

Del 19 de febrer al 3 
de març de 2014 

Termini de matrícula per a les proves d’accés a la universitat per a més 
grans de 25, 40 i 45 anys 

http://www.ensenyament.com/ca/
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.117f67559502935cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=0d6e62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0d6e62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&p_id=61
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Del 10 al 19 de març 
de 2014  

Termini d’inscripció a les proves d’accés als CFGM i CFGS de 
Formació Professional.  

Del 10 al 19 de març 
de 2014  

Termini d’inscripció a les proves d’accés als CFGM i CFGS d’ Arts 
Plàstiques i Disseny. 

Del 10 al 19 de març 
de 2014  

 
Termini d’inscripció a la prova general d’accés als CFGM i CFGS d’ 
Ensenyaments Esportius.  
 

De l’ 11 al 21 de 
març de 2014   

Preinscripció a l’ Educació Secundària Obligatòria (ESO).  

De l’ 11 de març al 4 
d’abril de 2014 

Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments professionals de 
música i dansa a conservatoris i centres autoritzats. 

De l’ 11 al 21 de 
març de 2014   

Termini d’inscripció a les proves específiques d’accés als 
ensenyaments artístics superiors.   

Fins al 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 Àsia-
Pacífic 

Fins al 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  

Fins al 31 de 
desembre de 2014 

Termini obert per demanar Beques per a l’exempció de matrícula 
suplementària en universitats del Québec 

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 

Mentre quedin 
vacants 

Termini obert per inscriure’s a la Jornada de Portes Obertes de l’Escola 
Universitària de Turisme CETA (UdG). Dirigida a interessats en el Grau 

Universitari de Turisme o en els Màsters Universitaris formulari 
d’inscripció 
 

Mentre quedin 
vacants 

Termini obert per inscriure’s a la Jornada de Campus Oberts de la 
Universitat de Lleida (UdL) formulari d’inscripció 

Mentre quedin 
vacants 

Termini obert per inscriure’s a la Jornada de Portes Obertes de la 
Universitat de Girona (UdG) formulari d’inscripció 

Diverses dates 
Jornades de portes obertes a la Universitat Rovira i Virgili (URV) més 

informació 

Webs d’interès   

Formació continua i ocupacional: www.oficinadetreball.gencat.cat. 

http://www.ub.edu/futursinousestudiants/apropat-ub.html
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/jornades-de-portes-obertes/jpo#CBL
http://www.upf.edu/estudiants/sessions-informatives/#.UpeLe4E4SuI
http://www.cetaedu.es/ca/propera-jornada-de-portes-obertes-a-ceta?view=form
http://www.cetaedu.es/ca/propera-jornada-de-portes-obertes-a-ceta?view=form
http://www.udl.es/serveis/seu/espai/jco.html
http://www.udg.edu/jpo/InscripcionsIndividuals/tabid/98/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/info_centres_secundaria/portesobertes.html#_1
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/info_centres_secundaria/portesobertes.html#_1
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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 

 

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 

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 17:00 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 

 

http://www.jove.cat/
http://www.xtec.cat/
http://www.fundaciobcnfp.cat/
http://www.gencat.cat/ensenyament%20%3e%3e%20estudiar
http://www.gencat.cat/ensenyament%20%3e%3e%20estudiar
http://www.bcn.cat/
mailto:educaciojove@bcn.cat
mailto:elpunt@bcn.cat
mailto:pijlescorts@bcn.cat
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
mailto:pijsantmarti@bcn.cat
mailto:pijciutatvella@bcn.cat

