
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LA CAMPANYA IN-FORMA’T FINALITZA AMB ELS OBJECTIUS 

COMPLERTS   
 

 

- Acabada el mes d’abril, la campanya “In-forma’t: Activitats per triar el teu 

itinerari acadèmic” ha assolit els objectius previstos, amb 6.875 joves 

estudiants i 88 centres de secundària que han participat. 

- Del gener a l’abril del 2012, els Punts d’informació Juvenil de la ciutat han 

acollit als i les joves de tota la ciutat que han volgut rebre ínformació i 

orientació oferts des de la campanya. 

 

La campanya “In-forma’t: activitats per triar el teu itinerari educatiu” és organitzada 

anualment des de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona i des del Centre 

d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) entre els mesos de gener a l’abril. 

 

La campanya consta d’una exposició, xerrades generalistes per als centres 

d’ensenyament, xerrades específiques de famílies professionals i graus universitaris i 

un fòrum entr@lumnes durant 3 setmanes. 

 

Les dades demostren l’interès dels centres i els joves per tenir el màxim d’informació 

possible davant el repte d’iniciar una nova etapa educativa dins els estudis 

postobligatoris: 

 

- Assistents a l’exposició “Ja saps què faràs?”, amb xerrada sobre el sistema 

educatiu inclosa: 4.046 estudiants 

- Assistents a les xerrades generals sobre els Cicles formatius, PQPI, graus 

universitaris o selectivitat: 1,283 estudiants 

- Assistents a les xerrades específiques de famílies de cicles formatius: 272 

estudiants 

- Assistents a les xerrades específiques de graus universitaris: 595 estudiants 

- Altres xerrades: 136 estudiants 

- Nombre de centres de secundària que han participat: 53 públics i 35 privats 

concertats. 

 

Esment especial fem del procés participatiu del fòrum entr@lumnes, el qual ha suposat 

durant tres setmanes la mobilització de 168 alumnes voluntaris que han intervingut en 

les 479 intervencions que s’han realitzat durant les 3 darreres setmanes del mes de 

març.  Aquest fòrum ha utilitzat la xarxa social “Facebook” per a la seva implementació, 
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essent 188 joves que han estat interessades en el Saló de l’Ensenyament com a eina 

d’orientació entre els estudiants dels cicles i universitaris, i els alumnes de l’ESO. 

 

 

El dia 24 de maig a les 15:30h en el centre de formació professional la Guineueta es 

farà l’acte final de campanya amb la intervenció del Regidor Raimond Blasi, el qual farà 

referència a la implementació a tota la ciutat de l’In-forma’t i farà un acte de 

reconeixement als voluntaris/es d’aquest centre professional que han participat en el 

fòrum entr@lumnes. 

 

L’institut  Guineueta te 1.400 alumnes d’ESO, batxillerat i formació professional i és 

centre de referència en sanitat, amb convenis de col·laboració amb els principals 

hospitals i centres de salut de la ciutat de Barcelona. Alhora, en automoció, destacar 

que no fa gaires mesos, Nissan va fer la presentació del seu cotxe elèctric en aquest 

centre educatiu. 

 

 


