El Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves [1] és un servei que ofereix tot un ampli ventall
d’informació sobre estudis, titulacions, beques,... i proporciona la possibilitat de rebre orientació i
assessorament sobre el futur acadèmic i professional.
Un equip de professionals especialistes en la matèria atenen als joves i els hi dóna el suport que necessiten
El CAAJ ofereix un ventall d’activitats i serveis pels més joves:

Informació i orientació: a partir de carpetes d’autoconsulta i de materials existents en el centre, et
podrem informar i orientar presencial, telefònica o mitjançant mail, d’ aquells aspectes que et puguin
ajudar a escollir l’opció formativa que més et pugui interessar (modalitats de batxillerat, cicles
formatius, graus universitaris, màsters...), així com de les proves d’accés als diferents estudis, els
requisits per accedir-hi, els períodes de preinscripció, matrícules, beques, ajuts...
Assessorament personalitzat i amb una dedicació de temps suficient sobre tot allò que faci referència al
teu itinerari acadèmic. T’ajudarem a conèixer el teu perfil professional i t’explicarem les possibilitats
formatives que existeixen a Barcelona i entorn, per poder-te preparar per a una especialització.
Xerrades i activitats formatives sobre ensenyaments acadèmics.
Connexió a Internet - Wifi
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Links JovesLink jove: Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) [3]

Mapa Jove
Secció "Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona" del Mapa Jove [4]
Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) [2]
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[1] https://www.facebook.com/Informat/
[2] http://www.barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/46289/centre-dassessorament-acad%C3%A8mic-joves-caaj
[3] http://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/formaci%C3%B3/orientaci%C3%B3-i-punts-dassessoram
ent-acad%C3%A8mic/centre-d%E2%80%99assessorament-ac
[4] http://www.barcelonesjove.net/mapajove/2724/Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona
[5] http://www.bocanord.cat/serveis/caaj/
[6] http://www.barcelonesjove.net/tags/Barcelona
[7] http://www.barcelonesjove.net/tags/serveis d&#039;informació juvenil
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