
BUTLLETÍ ACADÈMIC 
Butlletí mensual Núm.45: GENER 2016. 

 

CAAJ- Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves 
Espai Jove Bocanord 

c/Agudells, 37-45. Barcelona. L5 Carmel 
Telf. 934 299 369 

educaciojove@bcn.cat 

Horari: Dilluns i divendres de 10 a 14h 
De dilluns a dijous de 17 a 20:30h 

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

acadèmiques. 

 

NOTICIA DEL MES 

S’amplia la prova específica per accedir als graus de mestre!! 

Us agradaria ser mestres? Doncs hi ha novetats: Els futurs mestres haureu 

de fer una prova específica, que actualment ja fan els estudiants provinents 

dels Cicles Formatius. 

 
La Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus universitaris de 

mestre en educació infantil i primària s’ampliarà i, a partir del curs 2017-

2018, els estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior 

(CFGS) hauran de superar exercicis escrits que avaluaran les 

competències en comunicació i lògica-matemàtica, així com la capacitat 

de reflexió i raonament crític. 

  

La nova PAP continuarà sent comuna a totes les universitats de Catalunya que ofereixen graus en 

educació però, en canvi, tindrà una única convocatòria al juny, que coincidirà amb la celebració de les 

proves d’accés a la universitat (PAU). 

   
+info: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=288543 

 
 

TRASLLADEM l’ASSESSORIA ACADÈMICA de NOU BARRIS! 
 

Tens dubtes sobre estudis? Vius o estudies a Nou 

Barris? 

 

Aquest gener tornem a posar en marxa de nou el 

SERVEI D’ASSESSORIA ACADÈMICA del PIJ Nou Barris 

però amb un canvi d’ubicació.  

 

El pròxim dijous 14 de gener ens trobaràs al Casal de 

Joves La Guineueta, on t’ajudarem a resoldre els 

teus dubtes acadèmics. Voleu conèixer un xic més 

sobre el Casal de Joves? Acosta’t a Plaça Ca 

n'Ensenya, 4 o bé truca al 933 594 000 o envía un 

correu electrònic a: casaldejoves@gmail.com  
 

+info: Mapa situació Casal 

 
 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=288543
https://legacy.bcn.cat/owa/educaciojove@bcn.cat/redir.aspx?C=yZhZ5rSe8EW6KeSxhqerZFaK5bU6EdNIH2DOla8fyz7PM_B_Ui7zmUtzvg_MpFuQb9TMGesfv1Y.&URL=mailto%3acasaldejoves%40gmail.com
https://www.google.es/maps/place/La+Masia+de+la+Guineueta/@41.437525,2.169418,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd9a413e253650c9d?hl=ca
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AQUEST  MES  CONEIXEM  QUE  FA  UN  O  UNA ... 
 
ARQUITECTE/A 
 
T’agradaria dissenyar i projectar edificis i obres semblants, dreçar-ne els plans i dirigir-ne la 

construcció? Doncs continua llegint!  

 
Amb el Grau d’Arquitectura assoliràs aptitud per crear projectes 

arquitectònics que satisfacin tant les exigències estètiques com les 

exigències tècniques, tindràs el coneixement adequat dels problemes físics i 

de les diferents tecnologies existents per solucionar-los i també podràs 

comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre els edificis i 

el seu entorn. 

 

Els estudis estaran relacionats amb: Matèries bàsiques de l'arquitectura 

(dibuix, història, matemàtiques...), Habitatge i entorn (estructures, 

urbanisme, construcció, projectes...). 

 
+info: In-forma’t 

  
 
LA CAMPANYA IN-FORMA’T  ARRIBA AL FEBRER! 
Més llum per triar els teus estudis 
 
No tens clar què estudiar el curs vinent? T’agradaria conèixer com pots 

construir el teu camí formatiu? La Campanya In-forma’t et pot ajudar!!  

 

A partir de febrer de 2016 podràs assistir a diferents activitats que tindran 

lloc als Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la ciutat de Barcelona. 

 
I aquest 2016....TENIM NOVETATS!!  
 

 CONCURS DE VÍDEOS SELFIE PLAY! Aquest any destaquem la segona edició del 
Concurs de vídeos Selfie Play. Si tens mòbil i tens entre 16 i 30 anys, t’animem a 
enregistrar-te explicant què estàs estudiant, què t’agrada... i què diries a algú que vol 

estudiar el mateix que tu? Podràs aconseguir molts premis!  
 

 EXPLORA, EL MÓN DE LES PROFESSIONS: Vols viure una nova experiència i conèixer 
des de dins com treballen algunes empreses i parlar amb els seus treballadors i les 
seves treballadores? Doncs ara tens l’oportunitat! Podràs preguntar a diferents perfils 
professionals directament al seu lloc de treball! Estigues pendent de la publicació del 
programa: www.informat.cat  

 
T’animem a participar! Perquè ja no tens excusa...IN-FORMA’T!!   
 
+info: www.infojovebcn.cat  
 

 

http://www.informat.cat/ca/grau/
http://www.informat.cat/
http://www.infojovebcn.cat/
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 AGENDA DE GENER:  Que  no  se’t  passi!!!   

Tràmits acadèmics i activitats d’orientació  

Quan? Què? 

Fins al 14 de gener de 
2016 

Proves específiques d’ensenyaments esportius: Esquí Alpí i Surf de 
Neu. + info 

Del 15 de gener fins al 
12 de febrer de 2016 

Proves específiques d’ensenyaments esportius: Alta Muntanya, 
Espeleologia i Esquí de fons. + info 

El 18 al 25 de gener  de 
2016 

Període de matrícula del curs de preparació per a les proves d’accés 
a la universitat per titulats en batxillerat o CFGS (segon semestre) per 
l’alumnat antic del IOC. + info 

Del 19 al 22 de gener  
de 2016 

Presentació telemàtica de sol·licituds del segon període 
d’ensenyaments idiomes (fins a les 14 hores). 

Del  20 al 27 de gener  
de 2016 

Període de matrícula de batxillerat (segon semestre) per l’alumnat antic 
del IOC. + info 

El 26 de gener a les 10h 
Sorteig per fer el test de nivell als serveis centrals del Departament 
d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 18 hores. + info 

27 i 28 de gener de 2016 
Test de nivell per als ensenyament d’idiomes. Consulteu el dia i l'hora 
al web del centre on es té plaça per fer el test. 

Del 27 al 29 de gener 
del 2016 

Període de matriculació als centres del segon període 
d’ensenyaments idiomes (fins a les 14 hores) + info 

Del 27 de gener fins al 8 
de febrer de 2016 

Període de matrícula de formació professional (segon semestre) per 
l’alumnat antic del IOC. + info 

Del 27 de gener fins al 8 
de febrer de 2016 

Període de matrícula d’idiomes (segon semestre) per l’alumnat antic del 
IOC. + info 

Del 7 de gener fins a 
l’11 de gener de 2016 

Període d’inscripció a la primera convocatòria a les proves lliures per 
al Certificat de formació instrumental + info 

Del 8 de gener fins al 13 
de gener de 2016 

Període d’inscripció a la primera convocatòria a les proves lliures per 
al Graduat d’Educació Secundària + info 

 

Webs d’interès   

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

Informació sobre estudis obligatoris i postobligatoris: www.xtec.cat >>currículum i orientació 

Informació sobre Universitat: www.gencat.cat/universitats 

Informació preinscripció i matrícula universitària: accesnet.gencat.cat 

Informació sobre estudis obligatoris i postobligatoris no universitaris:  www.gencat.cat/ensenyament >> 
estudiar a Catalunya 

Informació sobre preinscripcions a diferents estudis no universitaris: www.gencat.cat/ensenyament >> 
preinscripció i matrícula 

Cercador de centres no reglats: guia.barcelona.cat 

Cercador cursos Consorci per a la Normalització Lingüística 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/calendari/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/calendari/
http://ioc.xtec.cat/educacio/secretaria-calendari-de-matricula
http://ioc.xtec.cat/educacio/secretaria-calendari-de-matricula
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_idiomes/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_idiomes/calendari/
http://ioc.xtec.cat/educacio/secretaria-calendari-de-matricula
http://ioc.xtec.cat/educacio/secretaria-calendari-de-matricula
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-cfi-mes-18-anys/calendari/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/calendari/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html
http://www.xtec.cat/
http://www.gencat.cat/ensenyament%20%3e%3e%20estudiar
http://www.gencat.cat/ensenyament%20%3e%3e%20estudiar
http://www.gencat.cat/ensenyament
http://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=directoris&tipusact=0062001006&especialitat=0062002006000
http://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/
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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 i divendres de 10 a 14h. 

De dilluns a dijous de 17 a 20:30h  (dijous tarda cita prèvia per ACREDITA’T) 

O als Punts d’Informació Juvenil de la ciutat: 

PIJ Sants-Montjuïc (amb cita prèvia) 

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 (amb cita prèvia) 

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 (amb cita prèvia) 

c/ Garcilaso, 103 

Tel. 93 256 29 59 

pijgarcilaso@bcn.cat 

Dilluns de 17:30 a 20:30h  

PIJ Sant Martí (amb cita prèvia) 

Rambla Prim, 87-89 

Tel. 93 498 27 43 

pijsantmarti@bcn.cat 

Dimecres de 17:00 a 20:00h  

PIJ Ciutat Vella (amb cita prèvia) 

c/Sant Pere més Baix, 55 

Tel. 93 319 63 47 

pijciutatvella@bcn.cat 

Dimarts de 17:00 a 20:00h 

Antena Guineueta_PIJ Nou Barris (amb cita 
prèvia) 

Plaça Ca n'Ensenya, 4 

Tel. 93 256 36 02 (PIJ Nou Barris) 

93 359 40 00 (Casal de joves Guineueta) 

pijnoubarris@bcn.cat 

Dijous de 17:00 a 20:00h 

Oficina Jove de Calàbria (Agència Catalana de la Joventut) (sense cita prèvia) 

c/ Calàbria, 147 

Tel. 93 483 83 84 

barcelona.calabria@oficinajove.cat 

Dimarts i dimecres de 10 a 14h; dijous de 10 a 14h i de 16 a 18h 

Dimarts de 10 a 14h i de 16 a 18h; dimecres i dijous de 10 a 14h (ACREDITA’T) 

Feliç 2016! 
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mailto:pijlescorts@bcn.cat
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
mailto:pijsantmarti@bcn.cat
mailto:pijciutatvella@bcn.cat
file:///C:/Documents%20and%20Settings/pc02/Escritorio/pijnoubarris@bcn.cat
mailto:barcelona.calabria@oficinajove.cat

