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ORGANITZADORES

Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona a través de:

Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ)

Serveis infoJOVE de Barcelona

COL·LABORADORES

Consorci d’Educació de Barcelona

Fundació BCN Formació Professional

El Convent de Barcelona Activa

Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF)

          - Punts Aquí t’escoltem

          - Centre per a Famílies amb Adolescents

Universitats i centres educatius de Barcelona

E   informat

DM  infojoveBCN

Q   bcn_joventut

Si en una sessió presencial et calen mesures d’accessibilitat, comunica’ns-ho 

amb 5 dies laborables d'anterioritat a la data.

Si es produeixen canvis en el programa es publicaran a barcelona.cat/infor-

mat i a facebook.com/informat.

DEL 23 DE GENER  

AL 10 DE MARÇ 

del 2023, TORNA  

L’IN-FORMA’T.

L'In-forma't et proposa una seixantena d'activitats gratuïtes 

on podràs descobrir les opcions formatives que existeixen, 

per apropar-te als teus objectius acadèmics i professionals.

En aquest llibret t'indiquem el lloc i la modalitat en què 

realitzarem cadascuna de les activitats. Per assistir-hi, serà 

necessari fer una inscripció prèvia.

T'esperem!

Més informació i inscripcions a 

barcelona.cat/informat.



TENS DUBTES?  

APROPA’T A  

CONÈIXER-NOS!
Durant tot l’any, t’atenem a:

◼ Centre d’Assessorament Acadèmic 

per a Joves (CAAJ)

El teu servei especialitzat en  

temes acadèmics.

 Lloc   Agudells, 37-45 

 Telèfon  934 206 011

 Whatsapp 601 640 795 

 Correu electrònic educaciojove@bcn.cat 

 Web   barcelona.cat/caaj

◼ Els Serveis infoJOVE de Barcelona  

Disposes de 12 Punts infoJOVE a la 

ciutat. Troba el que et queda més a 

prop i et resoldrem les teves consul-

tes. Ens trobaràs també a un centenar 

de Centres d’Educació Secundària, un 

dia a la setmana a l’hora del pati.

 Web    barcelona.cat/infojove

 Correu electrònicl infojove@bcn.cat 

 Whatsapp 662 333 350 

QUÈ T'OFERIM? 

A banda d’aquesta campanya d’activitats, et facilitem:

◼ Assessories acadèmiques

◼ Suport a tràmits acadèmics

◼ Programa de mentoria amb professionals “Enllaça”

◼ Programa d’acompanyament a la presa de decisions acadèmiques 

“Decideix”

Tallers i dinàmiques d’autoconeixement i descoberta del propi 

perfil acadèmico-professional:

 

 Activitat     Dia Hora Lloc

◼ Com fer un bon treball de recerca  DT 24/01 10.30 h Punt infoJOVE Sants- Montjuïc 

◼ Combat l’angoixa. Taller de gestió  

emocional per fer front a la pressió  

en època d’exàmens   DC 25/01 18 h Punt infoJOVE Horta-Guinardó 

◼ Mites i estereotips al voltant dels estudis  

postobligatoris, adreçada a professionals DV 27/01 11.30 h Punt infoJOVE Paral·lel

◼ Mira dins teu i enfoca el teu futur! Taller  

per descobrir les teves habilitats personals  DT 31/01 18 h Punt infoJOVE Gràcia

◼ Pren les teves decisions amb seguretat! Taller  

d’autoconeixement i presa de decisions  DL 06/02 18 h Casal de Joves Girapells 

◼ Poc temps i ben aprofitat! Taller d’hàbits  

i tècniques d’estudi   DL 20/02 18 h Punt infoJOVE Horta-Guinardó

◼ Els nervis t’ataquen? Parlem de com  

gestionar l’estrès en època d’exàmens  DT 28/02 18 h Punt infoJOVE Gràcia 

◼ Com puc saber el que m’agrada? Activitat  

d’autoconeixement per a joves   DJ 02/03 17 h Punt infoJOVE Paral·lel

◼    ACTIVITATS PER A GRUPS-CLASSE 

Els serveis infoJOVE oferim també xerrades sobre autoconeixement i presa de 

decisions. Si treballeu a una entitat, centres educatius, escola d’adults... 

Podeu triar aquestes activitats per acompanyar joves en el seu procés de pre-

sa de decisions (contacteu-nos per a més informació):

 
Activitat

◼ Descobreix-te 

◼ Presa de decisions. Mites i estereotips

◼ Em conec 

 

Interessos, motivacions i aptituds

Més informació i inscripcions a barcelona.cat/informat



Itineraris acadèmics

Xerrades sobre les diferents vies d’accés i els seus requisits  

per arribar als objectius acadèmics:

◼    ACTIVITATS PER A FAMÍLIES: 

El teu fill o filla adolescent ha de prendre decisions sobre el seu camí acadèmic? 

No saps com acompanyar-lo en aquest moment? Aquestes trobades estan pen-

sades per a tu i per als teus fills/es: 

“Fill/a s’acaba l’ESO. I ara què fem?”  
 
Dia  Hora   Lloc 

 DJ    26/01 17.30 h Punt infoJOVE Gràcia 

 DJ    02/02 17.30 h Punt infoJOVE Nou Barris

 DJ    09/02 17.30 h Punt infoJOVE Sant Andreu 

DJ    16/02  17.30 h Punt infoJOVE Ciutat Vella

 DC   22/02  10 h  Activitat virtual amb inscripció

DJ   23/02  17.30 h Centre Obert Les Corts

DJ    02/03 17.30 h Punt infoJOVE Sant Martí

DJ    09/03 17.30 h Oficina Jove de Calàbria

 

 

 Activitat     Dia Hora Lloc

◼ Expectatives acadèmiques, quines  

possibilitats tinc? (Xerrada en urdú)  DT 24/01 10.30 h Punt infoJOVE Sant Martí  

◼ Decideix el teu futur, quins itineraris 

acadèmics hi ha? (Xerrada en àrab-darija) DL 30/01 17.30 h Punt infoJOVE Sant Martí  

◼ El meu fill/a no vol fer batxillerat. Ara què?  DC 01/02 18 h Punt infoJOVE Nou Barris

◼ Coneix les teves opcions formatives  

(Xerrada en wolof)     DC 15/02 11  h Punt infoJOVE Sant Martí

◼ Sessió informativa per a famílies d’alumnes  

a 4t ESO de parla xinesa. Itineraris formatius  

d’ensenyaments postobligatoris (Xerrada en  

català amb servei de traducció al xinès)* DJ 09/03 18 h Punt infoJOVE Eixample

◼    ACTIVITATS PER A GRUPS-CLASSE 

Treballes amb joves en un centre educatiu, una entitat juvenil, una escola 

d’adults…? Als serveis infoJOVE us oferim xerrades sobre itineraris acadèmics, 

adaptades a les vostres necessitats i interessos. Podeu triar entre les següents: 

 
 Activitat    

◼ Acabes l’ESO. Ja saps què faràs?

◼ Acabes el batxillerat. Ja saps què faràs?

◼ Acabes el CFGM. Ja saps què faràs?

◼ Acabes el CFGS. Ja saps què faràs?

◼ Acabes la universitat. Ja saps què faràs?

◼  Les PAU i la preinscripció universitària 

◼    ACTIVITATS PER A PROFESSIONALS

Xerrades per a professionals del sector social i educatiu sobre els diferents 

itineraris formatius després de l’ ESO. 

 Activitat     Dia Hora Lloc

◼ Itineraris formatius després de l'ESO  

per a professionals    DC 08/02 11.30 h Punt infoJOVE Paral·lel

◼ Educador/a, actualitza’t en  

l’acompanyament acadèmic de joves  DV 24/02 10.30 h Punt infoJOVE Les Corts

◼    TREBALLAR A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Com pots accedir a l’Administració pública? Què són les borses de treball?

On es pot trobar la informació?

 Activitat     Dia Hora Lloc

◼ Com treballar a l’Administració pública?  DJ 16/02 17.30 h Activitat virtual que s’emetrà a  

       YouTube infojoveBCN

*A càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona,

l’Oficina del Pla Jove i el Projecte Xeix

Més informació i inscripcions a barcelona.cat/informat Més informació i inscripcions a barcelona.cat/informat



      Activitat    Dia               Hora Lloc

◼ Serveis socioculturals i a la comunitat                   10 h        

◼ Fabricació mecànica                     10 h   

◼ Administració i gestió                       10 h                   

◼ Ensenyaments esportius                      11.30 h 

◼ Informàtica i comunicacions   DV 24/02     11.30 h Punt infoJOVE Sant Andreu 

◼ Transport i manteniment de vehicles                    11.30 h 

◼ Sanitat                        13 h                

◼ Hoteleria i turisme                    13 h 

◼ Electricitat i electrònica                      13 h  

 

      Activitat    Dia               Hora Lloc

◼ Ensenyaments esportius                      10 h        

◼ Estètica i bellesa                      10 h   

◼ Arts plàstiques i disseny                      10 h                   

◼ Sanitat                       11.30 h 

◼ Informàtica i comunicacions   DC 01/03     11.30 h Centre Cívic Cotxeres de Sants

◼ Arts escèniques                       11.30 h    

◼ Química                        13 h                

◼ Comerç i màrqueting                     13 h 

◼ Serveis socioculturals i a la comunitat                   13 h  

 

◼    GRAUS UNIVERSITARIS 

Professorat i experts i expertes acadèmiques t’expliquen els plans d’estudi i les 

sortides dels següents graus:

      Activitat Dia               Hora  Lloc

◼ Àmbit de l’educació 

◼ Àmbit de les enginyeries   DV 03/03      10 h Punt infoJOVE Ciutat Vella

◼ Àmbit de la comunicació          

◼    NECESSITATS EDUCATIVES 

Jornada per conèixer les diferents opcions formatives dels centres reglats i no 

reglats per a joves amb necessitats específiques de suport educatiu.   

    

 Activitat     Dia               Hora Lloc 

◼ Necessitats específiques  

de suport educatiu   DV 10/03      16 h Punt infoJOVE Nou Barris 

    

Formació reglada 

i no reglada

 Xerrades a càrrec de personal docent per donar a conèixer els di  

 ferents estudis que es poden triar: Programes de formació i inserció  

 (PFI), batxillerats, cicles formatius, estudis universitaris i altres for  

 macions d’àmbit no reglat. 
 
◼    PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 

No tens l’ESO? Vine a conèixer aquesta opció formativa i veuràs on pots arribar. 

 Activitat                                                                Dia            Hora  Lloc

◼ Què és un PFI?   DL 27/02         18 h  Punt infoJOVE Sant Andreu 

◼    BATXILLERAT 

Vine a conèixer totes les opcions de batxillerat que hi ha. Com pots accedir-hi? 

Quines assignatures faràs? Quan és la preinscripció? 

  
 Activitat                                                                Dia            Hora  Lloc

◼ Modalitats del batxillerat  

 Noves formes de cursar el Batxillerat

 Accés a la universitat i/o CFGS    DL 23/01         18 h  Oficina Jove de Calàbria

◼ Batxibac

 Batxillerat internacional 

 Batxillerat a l’estranger      DT 31/01          18 h  Punt infoJOVE Eixample

    

◼    CICLES FORMATIUS  

Coneix en detall els estudis de la família professional que vols cursar: vies d’ac-

cés, continguts, sortides professionals... 

 

 Activitat                                                                Dia            Hora  Lloc

◼ FP EMERGENTS

 Energia i aigua

 Agrària 

Seguretat i medi ambient                DT 21/02           10 h   Punt infoJOVE Ciutat Vella  

 

Més informació i inscripcions a barcelona.cat/informat Més informació i inscripcions a barcelona.cat/informat



    

  

◼    MÉS OPCIONS FORMATIVES 

Formació reglada i no reglada 

Informa’t sobre alternatives formatives i camins, a vegades, desconeguts: 

 

  Activitat     Dia               Hora  Lloc 

◼ Vull accedir a una formació i tinc passaport.  

Quina oferta existeix?    DJ 26/01 17 h Punt infoJOVE Ciutat Vella

◼ Aprenentatge i certificats oficials d’anglès DC 01/02 17.30 h Oficina Jove de Calàbria

◼ Certificats de professionalitat. Què són? DJ 09/02 17 h Punt infoJOVE Ciutat Vella

◼ Vull ser actor/actriu. Quines opcions tinc?   DT 14/02 18 h Punt infoJOVE Eixample

◼ Què passa si no tinc plaça a un CFGM?  DC 15/02 18 h Punt infoJOVE Nou Barris

◼ Formació no reglada en el món audiovisual   DJ 16/02 11 h Punt infoJOVE Sants-Montjuïc

◼ Vull ser auxiliar en empreses aèries  

o ferroviàries. Quina formació necessito?  DL 20/02 17.30 h Oficina Jove de Calàbria

◼ Formació per a l’arrelament.  

En què consisteix?    DT 28/02 17.30 h Punt infoJOVE Ciutat Vella

◼ Quina formació necessito per ser influencer?  DC 01/03 18 h Punt infoJOVE Nou Barris

◼ Torna a estudiar! Informa-te’n    DC 01/03 18 h Punt infoJOVE Les Corts

◼ Estudiar desenvolupament de videojocs 

a Catalunya      DJ 02/03 17.30 h Punt infoJOVE Sarrià-Sant Gervasi

◼ Objectiu professional: Auxiliar de veterinària  

/ Perruqueria canina      DL 06/03 18 h Punt infoJOVE Sant Andreu

◼ Conreem futur! Jornada d’estudis del sector  

primari (agrària, ramaderia i pesca)   DT 07/03 10 h Punt infoJOVE Eixample

◼ De què t’agradaria treballar? Saps quins  

estudis cursar per accedir-hi?    DV 10/03 10.30 h Punt infoJOVE Sarrià-Sant Gervasi

Tràmits, proves, vies d’accés i altres 

Activitats sobre tràmits, proves i vies d’accés a tenir en compte per estudiar a 

Catalunya, i sobre recursos d’interés per a estudiants. 

 

 Activitat     Dia               Hora  Lloc

◼ He estudiat en un  altre país. Com puc  

convalidar els meus estudis?   DT 24/01 18 h Punt infoJOVE Gràcia 

◼ Vull fer un grau superior. Quines 

 prioritats i vies d’accés tinc?  DJ 02/02 17.30 h Punt infoJOVE Sant Martí

◼ Vols ser mestre d’Infantil o Primària?  

Informa’t sobre les PAP   DJ 02/02 18 h Punt infoJOVE Les Corts

◼ Navega pels canals de recerca d’estudis  DV 10/02 17 h Punt infoJOVE Sants-Montjuïc

◼ Apps per estudiar   DL 13/02 18 h Punt infoJOVE Sant Andreu

 

Activitats per complementar la informació rebuda amb altres joves i 

amb personal d’empreses i entitats. 

◼    TROBADES ENTRE ESTUDIANTS “DE TU A TU” 
Vols cursar el proper any un grau, un cicle o altres estudis, i tens molts dubtes al 

respecte? Deixa de donar-li més voltes i parla amb joves estudiants com tu que 

cursen allò que t'agrada.

 
 Professions     Dia               Hora Lloc

◼ Amb estudiants de cicles de grau mitjà  

i batxillerat    DT 21/02 9 h 

◼ Amb estudiants de cicles de grau superior  DC 22/02 9 h Punt infoJOVE Gràcia

◼ Amb estudiants de graus universitaris DJ 23/02 9 h  

 

◼  VISITES A EMPRESES I ENTITATS “EXPLORA” 

Ja saps de què vols treballar? Coneixes quin tipus de perfils professionals pots 

trobar en una mateixa empresa? Ara tens l’oportunitat de preguntar tot allò que 

t’interessa a un/a professional en aquestes visites a empreses.  

 
Parlem amb      Dia               Hora Lloc

◼ Personal de l’àmbit turístic i gastronòmic DL 06/02 17 h Centre universitari de Turisme,   

       Hoteleria i Gastronomia (CETT-UB)

◼ Especialistes en big data, intel·ligència  

artificial, mobile, desenvolupament web… DC 08/02 17.30 h Basetis - La Pedrera

◼ Personal de perruqueria i estètica    DL 13/02 17.30 h Acadèmia Casanova Sants  

◼ Personal del sector sanitari i de la salut DC 15/02 17 h Hospital Clínic  

◼ Professionals del sector esportiu    DC 22/02 17.30 h Club Natació Sant Andreu

◼ Professionals del sector d’automoció DJ 23/02 17 h Escola d’Aprenents SEAT

◼ Professionals de laboratori i recerca  DL 27/02 17.30 h Institut de Recerca  

       de la Vall d’Hebron

◼ Professionals del sector social    DC 01/03 16.30 h Fundació Joia  

◼ Professionals d’economia digital (TIC)  DT 07/03 16.30 h Mobile World Capital Barcelona    

◼ Professionals del sector cultural    DJ 09/03 17 h Museu Nacional d’Art de Catalunya  

    

 ÉS COM M’HO IMAGINO?

Més informació i inscripcions a barcelona.cat/informat
Més informació i inscripcions a barcelona.cat/informat

Trobades amb estudiants 

i professionals



MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

barcelona.cat/informat


