
XARXA JOVES .TET



Què és la Xarxa Joves.TET ?

És un servei municipal 

d’orientació formativa i laboral 
adreçat a joves



Qui som ?

Servei de Promoció Econòmica

• Borsa de Treball 

• Assessorament i orientació individual

• Tècniques de recerca de feina

• Formació Ocupacional

🖂contacte: terremd@premiadedalt.cat

93 693 15 90 - 673 24 67 50 -Dori

mailto:terremd@premiadedalt.cat


Qui som ?

SERVEIS SOCIALS

-Informar, assessorar, orientar i 
acompanyar persones/famílies 
amb necessitats diverses 
(educatives, econòmiques, 
salut, socials, etc)

🖂contacte: ortegage@premiadedalt.cat
✆ 672 304 887 Esther 

mailto:ortegage@premiadedalt.cat


Qui som ?

JOVENTUT
-Recerca d'informació. 
-Assessorament  i orientació individual. 
-Recerca de cursos.
-Imprimir treballs i cv.
-Pre-inscripcions.
-Cursos d'estiu.
-Informació com tramitar Beques
-Mobilitat Internacional
-Registre de Garantia Juvenil.
-Tallers dijous i dissabte tarda.
...

🖂contacte: prmd.pij@premiadedalt.cat
✆670 750 284 Carme 



Qui som ?

ENSENYAMENT

-Informar,assesorar,
orientar en temes 
educatius.

🖂contacte:prmd.ensenyament@premiadedalt.cat
667 47 06 81 -Elisenda



el tren 

http://www.youtube.com/watch?v=nIBnYikPOtc




Què pots fer desprès de l’INS 
o al fer 16 anys?

*Per a tots els estudis post-obligatoris al setembre podeu demanar la beca del 
MECFP: 

https://www.educacionyfp.gob.es/ca/servicios-al-
ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html

AMB ESO SENSE ESO

1.Batxillerat*
2.Cicle Formatiu Grau Mitjà *

3.Proves d'accés a Cicle Formatiu 
Grau Mitjà i superior*
4.Cicle Formatiu Grau Bàsic *
5.PFI*
6.Escola d‘Adults/IOC
7.Formació Ocupacional

8. El món laboral.

https://www.educacionyfp.gob.es/ca/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html


CICLES FORMATIUS A 
l’INS  PREMIÀ DE MAR

Cicle Formatiu de Grau bàsic ( sense graduat en ESO):
• CFGB Electricitat i electrònica

Programes de Formació i Inserció( sense graduat en ESO):
• PFI Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals
• PFI Auxiliar de Vivers i Jardins

Cicles formatius de grau mitjà( cal tenir graduat en ESO):
• CFGM Activitats comercials 
• CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
• CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
• CFGM Gestió administrativa
• CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
• CFGM Jardineria i floristería

Cicles formatius de grau superior( cal tenir batxillerat, cicle mitjà, o prova d'accés):
• CFGS Administració i finances
• CFGS Màrqueting i Publicitat

http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/formacio-professional-basica/cffpb-electricitat-i-electronica/
http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/programes-de-formacio-i-insercio/pfi-auxiliar-dactivitats-doficina-i-en-serveis-administratius-generals/
https://agora.xtec.cat/inspm/estudis/programes-de-formacio-i-insercio/pfi-auxiliar-de-vivers-i-jardins/
http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-mitja/gestio-administrativa/
https://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-mitja/cfgm-conduccio-dactivitats-fisicoesportives-en-el-medi-natural/
http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-mitja/electromecanica-de-vehicles/
http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-mitja/gestio-administrativa/
http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-mitja/instal%C2%B7lacions-electriques-i-automatiques/
http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-mitja/jardineria-i-floristeria/
http://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-superior/administracio-i-finances/
https://agora.xtec.cat/inspm/estudis/cicles-formatius-de-grau-superior/marqueting-i-publicitat/


COM CALCULAR LA NOTA PER ACCEDIR 
A UN GRAU  UNIVERSITARI:

NOTA FINAL PAU SOBRE 10 = 0’6*NotaBATX + 0’4*FaseGeneralPAU

NOTA DE BATXILLERAT: ES calcula: BATX= 0,9*MITJANA NOTES BATX + 
0,1*Nota TR

Compta 6 punts sobre 10 de la nota final PAU(0,6)

NOTA  Fase General examen PAU: Mitjana de les notes dels exàmens de 
la fase general

Compta 4 punts sobre 10 de la nota final PAU (0,4)

ASSIGNATURES OPTATIVES PAU : (0,1 o 0,2)*NotaOptativa1 + (0,1 o 0,2)*NotaOptativa2
Màxim 4 punts

NOTA D’ADMISSIÓ UNIVERSITAT (*) =  NOTA FINAL PAU (màx 10) + NOTA OPTATIVES (màx4)

(*)La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau és la suma de la nota final (batx + fase general PAU) i incorpora les 
qualificacions de les matèries optatives (de la fase específica), ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes 
matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir



On cercar estudis i orientació?

• http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/

• www.unportal.net

Alumnes: ivpa@unportal.cat contrasenya:ivpa14

• https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/person
a/interessos_professionals/index.jsp

• www.informat.cat

• https://pijlafletxa.wordpress.com/joves-tet/

http://www.unportal.net/
http://www.unportal.net/
http://www.informat.cat/
http://www.informat.cat/
https://pijlafletxa.wordpress.com/joves-tet/


On cercar estudis i orientació?

• Mapa de recursos de formació i ocupació Maresme

https://mapesccmaresme.maps.arcgis.com/apps/dashboards/2cd904fb1c2a47129aa20afe07b296be


Avançament de les dates de la preinscripció. Preinscripció 
(gencat.cat)

▪ Batxillerat: del 20 al 26 d'abril.

•Cicles formatius grau mitjà:
-Alumnat amb continuïtat d'escolarització (que 

cursa quart d'ESO en l'actualitat): del 20 al 26 d'abril
-Resta d'alumnat: del 17 al 23 de maig

▪ Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà:
del 17 al 23 de maig

● PROVES D’ACCÉS: PENDENT DE SORTIR DATA

CALENDARI PROVISIONAL 
PREINSCRIPCIONS 2022

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/avancament-dates-preinscripcio


PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA: T’HAS 
D’IDENTIFICAR  AMB IDCAT MÒBIL 

web idCAT Mòbil

http://drive.google.com/file/d/1jaYQF36pMIEWL59yGpaMsFCoEb8NFfO5/view
https://web.gencat.cat/ca/tramits/idCAT/index.html


FORMACIÓ REGLADA ON LINE I 
ESCOLA D’ADULTS

• IOC:

Formació Dep. Ensenyament on line ( GESO, Cicles, Idiomes..).

https://ioc.xtec.cat/educacio/cicles-formatius

• Escola d’Adults:

-Curs de preparació prova accés  CFGM.

- GRADUAT EN ESO.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/adults/

• Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau 
superior:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/

https://ioc.xtec.cat/educacio/cicles-formatius
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/adults/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/


INFORMACIÓ SOBRE 
COSSOS OFICIALS :

-Cossos de seguretat (mossos, policia local, cos Nacional de 
policia... ).
http://ispc.gencat.cat/ca/formacio/escola_policia_catalunya/inde
x.html
http://www.defensa.gob.es/defensa_yo/trabajaconnostros/

-Bombers de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat:

• http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/

• http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/node

http://ispc.gencat.cat/ca/formacio/escola_policia_catalunya/index.html
http://www.defensa.gob.es/defensa_yo/trabajaconnostros/
http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/node
http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/node


ALTRES FORMACIONS AMT TITOL 
HOMOLOGAT:

• Curs vigilant de  seguretat:+18 anys, graduat 
en  ESO, ciutadà UE, no tenir antecedents 
penals.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/fi
txes/V/fitxa5684/vigilant-de-seguretat.do

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/fitxes/V/fitxa5684/vigilant-de-seguretat.do


Formacions No Reglades Privades NO 
HOMOLOGADES:

-Cursos Aux. Veterinària:
https://hcv.uab.cat/ca/formacio/auxiliars-veterinaris/
http://www.idea.lu/tag/auxiliar-veterinario/
https://www.triaformacio.cat/auxiliar-veterinari/
https://www.kiwoko.com/blogmundoanimal/misterguau-institut-
ahora-es-instituto-kiwoko/

-Maquillatge FX, tanatoestètica - Caracterització Efectes Especials, etc.
www.cazcarra.com/
http://www.cazcarra.com/es/formacion/curso/intensivo_tanatoestetic
a-15
http://www.thuya.com/escuela/cursos/maquillaje

https://hcv.uab.cat/ca/formacio/auxiliars-veterinaris/
http://www.idea.lu/tag/auxiliar-veterinario/
https://www.triaformacio.cat/auxiliar-veterinari/
https://www.kiwoko.com/blogmundoanimal/misterguau-institut-ahora-es-instituto-kiwoko/
http://www.cazcarra.com/
http://www.cazcarra.com/es/formacion/curso/intensivo_tanatoestetica-15
http://www.thuya.com/escuela/cursos/maquillaje


On cercar feina ?

• Servei d'Ocupació i Promoció Econòmica.  Borsa de treball.

https://xaloc.diba.cat/

• SOC:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

Referents Ocupació Jove Maresme:
Referent d’Ocupació Juvenil | Consell Comarcal del Maresme 
(ccmaresme.cat)

@ROJ.CCMARESME

https://xaloc.diba.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
https://www.ccmaresme.cat/buscadorjove/roj/


EL MEU PLA D’ACCIÓ  1



EL MEU PLA D’ACCIÓ  1A

AUTOCONEIXEMENT

PERFIL PERSONAL

PERSONALITAT
Com soc ? Què em 

defineix en relació al meu 

caràcter? 
Puntual, amable, extravertit, 

responsable.... 

VALORS
Què és important per mi ?
Creativitat, responsabiltiat, 

compromís, iniciativa.... 

HABILITATS / 

COMPETÈNCIES
Què se fer? Què puc fer 

bé?
Parlar en públic, lideratge, 

comunicació, escriure.... 

INTERESSOS
Què m’agrada fer? Quines 

són les meves 

preferències?
La natura, fer maquetes, anar al 

teatre, viatjar, escriure, contes, 

llegir.... 



EL MEU PLA D’ACCIÓ  1B

PERFIL PERSONAL

Aprofundir sobre el professional fent la comparativa amb  el perfil professional

PERSONALITAT VALORS 

OCUPACIONALS

HABILTIATS /

COMPETÈNCIES 

INTERESSOS 

PROFESSIONALS

TASQUES 

A REALITZAR 

ESTUDIS 

REQUERITS



EL MEU PLA D’ACCIÓ 2



EL MEU PLA D’ACCIÓ  3



Gràcies per la vostra atenció !

http://www.youtube.com/watch?v=DSzTCCvub5c

