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S’INICIA EL FÒRUM VIRTUAL ENTR@LUMNES: DEL 12 
AL 30 DE MARÇ DEL 2012 

 
 

- El dilluns 12 de març s’inicia el Fòrum virtual entr@lumnes dins la 
campanya “In-forma’t: activitats per triar el teu itinerari acadèmic”. 
Durant 3 setmanes, prop de 300 estudiants voluntaris entre 17 i 22 
anys respondran a les preguntes dels joves que estan a punt de 
decidir el seu itinerari acadèmic. 
 

- Qualsevol jove que està prenent la decisió del seu futur com 
estudiant de l’etapa post obligatòria, pot participar deixant la seva 
pregunta al fòrum entr@lumnes dins la plataforma de Facebook 
(www.facebook.com/informat) i en un màxim de 24h li respondrà un 
alumne que està cursant l’estudi del qual està preguntant. S’obriran 
101 fòrums de diferents estudis amb un o més voluntaris al darrera 
que estaran pendents de les preguntes que deixaran els joves 
interessats. L’accés al fòrum i tota la informació a 
www.bcn.cat/informat. 

 
 
El fòrum entr@lumnes es situa dins la campanya “Informa’t. Activitats per triar el teu 
itinerari acadèmic” i s’organitza anualment des de la Xarxa de Punts d’Informació 
Juvenil de Barcelona i des del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) 
durant 3 setmanes del mes de març. 
 
En aquesta edició, a part dels fòrums oberts de Batxillerats (3), PQPI (1), Cicles 
Formatius (41) i Graus universitaris (36), també s’han afegit 20 fòrums més d’Erasmus, 
on els i les joves que estan o han estat fent estudis a l’estranger respondran també,  
amb la seva experiència fóra del país, a preguntes d’estudiants interessats en aquesta 
possibilitat formativa. 
 
La dinàmica és senzilla: el o la jove que vulgui fer una pregunta ha d’entrar a l’adreça 
www.facebook.com/informat i escollir a quin estudi vol intervenir. Un cop enllà, ha de 
llegir les introduccions que han posat els estudiants voluntaris i realitzar la seva 
pregunta. En un màxim de 24 hores li respondrà aquell estudiant voluntari, produint-se 
una conversa en el marc de la plataforma “Facebook” que la gran majoria de joves estan 
acostumats a utilitzar en les seves comunicacions diàries. Disposem a 
www.bcn.cat/informat d’un manual en el que aconsellem a tots els participants del fòrum 
cóm han de privatitzar el seu Facebook i així poder utilitzar-lo amb màximes garanties de 
confidencialitat. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/informat
http://www.facebook.com/informat
http://www.bcn.cat/informat
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L’organització del fòrum compta amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Activa, 
la Fundació BCN Formació Professional i els districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, 
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí i de diferents 
centres de formació secundària i universitaris. 
 

 

Objectius del fòrum virtual entr@lumnes: 
 

 Dinamitzar la informació de tipus acadèmic per fer-la arribar als possibles interessats, 

superant els límits físics dels propis serveis. 

 Potenciar la participació i l’enfortiment del teixit socioeducatiu tot creant espais de treball 

comú.  

 Reconèixer l’experiència dels altres com a font de coneixement. 

 Potenciar valors com la participació en activitats col·lectives i d’ajuda mútua. 

 Difondre l’ús de les xarxes socials com a mitjà per obtenir informació i com a espai de 

participació. 

 

Què s’hi pot trobar? 
- Els fòrums són els següents: 

o PQPI 

o Batxillerats: artísitic, de ciències i tecnologia i social 

o Cicles Formatius: activitats físiques i esportives , administració i gestió, agrària, 

arts gràfiques, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, 

fusta, moble i suro; hoteleria i turisme, imatge i so, edificació i obra civil, 

electricitat i electrònica, energia i aigua, facbricació mecànica, imatge personal, 

indústries alimentàries, informàtica i comunicació, instal·lació i manteniment, 

química, sanitat, serveis socioculturals i a la comunitat, tèxtil, confecció i pell; 

transport i manteniment de vehicles, ensenyaments artístics, ciències i 

tecnologia,humanitat i ciències socials, arts,  

o Estudis universitaris: Administració, Direcció i Ciències Empresarials; Belles Arts, 

Biologia, Biotecnologia, Ciències biomèdiques, Comunicació Audiovisual, 

Criminologia, Disseny, Dret, Economia, Educació Infantil, Educació Primària, 

Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria en Tecnologies Industrials, 

Enginyeria informàtica, Estudis anglesos, Estudis clàssics, Filologia catalana, 

Filologia hispànica, Física, Geografia, Història, Humanitats, Infermeria, Llengua i 

literatures, Logopèdia, Matemàtiques, Medicina, Nanociències i Nanotecnologia, 

Pedagogia, Periodisme, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques, Treball 

Social, Turisme, Veterinària. 

o Erasmus: Alemanya (Bonn, Cottbus i Tübingen), Àustria (Viena), França 

(Grenoble, Lyon, Paris), Itàlia (Bolonya, Gènova, Milà), Noruega (As), Polònia 

(Varsòvia), Suècia (Örebro), Turquia (Adana), Regne Unit (Bristol, Glasgow, 

Londres i Westminster), Països baixos (Àmsterdam, Nijmegen). 
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On es realitza: 
 
A www.facebook.com/informat 
 

 

Col·laboradors de la campanya In-forma’t: 
- Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
- Consorci d’educació de Barcelona 
- Barcelona Activa 
- Fundació BCN Formació Professional 
- Centres de formació secundària i universitaris: Institut Vall Hebron, Institut Joan Brossa, 

Institut  Poblenou, Institut Joan d’Àustria, Institut Mare de Déu de la  Mercè, Institut 

Ferran Tallada, Institut Anna Gironella de Mundet, Institut Bonanova – Parc de Salut 

MAR, Institut Jaume Balmes, Institut Josep Serrat i Bonastre, Institut Narcís Monturiol, 

Institut Lluïsa Cura, Institut Salvador Segui, Institut Escola del Treball, Institut Rubió i 

Tudurí, Institut Escola Hoteleria i Turisme de Barcelona, Institut Guineueta, Institut 

Emperador Carles, Institut Consell de Cent, Escola Massana, EMAV Escola de Mitjans 

Audiovisuals, Escola Proa, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Universitat Abat Oliva, Universitat Ramon Llull – Blanquerna, Universitat Pompeu Fabra.. 
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