
Benvolguda família,

Falten pocs mesos perquè el vostre fill o filla finalitzi l’educació secundària, i s’ha de preparar per a la preinscripció 
en una nova etapa formativa amb totes les opcions que li ofereixen els ensenyaments postobligatoris de la 
ciutat de Barcelona. És un moment molt important perquè, per primera vegada i acompanyat per vosaltres, 
prendrà una decisió amb la qual començarà a personalitzar i orientar el seu itinerari formatiu.

Per això us demanem que, en família, reflexioneu i us informeu sobre els diversos itineraris que s’obren, per 
prendre la decisió que millor s’adapti al vostre fill o filla. És moment de continuar formant-se, i és el 
moment de les i els nostres joves de créixer cap a on vulguin i en el que vulguin.

La ciutat us ofereix tantes opcions com us pugueu imaginar: més de 80 itineraris formatius a través dels 
nous batxillerats —en formats més flexibles, amb propostes singularitzades (digitals, artístiques, 
internacionals, lingüístiques, esportives…) i enfocades a adquirir competències professionalitzadores dels 
cicles formatius de grau superior—, els nous cicles formatius i els programes de formació i inserció (PFI). 
Des del Consorci d’Educació, us animem a conèixer les novetats d’una àmplia oferta educativa que els 
professionals i els centres educatius de la ciutat estem transformant i adaptant en els últims anys per donar 
resposta a la diversitat de necessitats i situacions dels i les joves a partir de 16 anys. 

Tingueu en compte totes les possibilitats. Totes són opcions vàlides i diverses perquè cada estudiant, sigui 
quina sigui la seva situació, amb graduat o sense, tingui alternatives per continuar formant-se i assolir 
les competències que necessitarà en la seva vida professional. Tots els camins formatius l’ajudaran a avançar 
i arribar allà on vulgui. 

Tota la informació per a una nova etapa

Compteu amb el suport de tutors i orientadors als vostres centres educatius, i de la informació de tota l’oferta 
d’ensenyaments i del procés de preinscripció als webs edubcn.cat i triaeducativa.gencat.cat. Tingueu 
present:

• Novetats del curs 2021-2022
 Consulteu el fullet adjunt a aquesta carta i les novetats clicant aquí.

• Revista Postobligatoris
 Coneixeu a través d’aquest enllaç experiències d’alumnes, itineraris formatius, oferta de la formació   
 professional dual, sectors emergents…

• Sessions informatives per a famílies  (Instagram Live a @consorciedubcn, els dies 5 i 6 de maig,
 a les 18 hores). Connecteu-vos-hi en família per prendre la millor decisió.

• Portes obertes virtuals dels centres educatius
 Visiteu els seus webs i seguiu les xarxes socials per conèixer les seves propostes formatives.

• Orientació del Pla Jove, punts d’informació juvenil i oficines d’escolarització
 Adreceu-vos telemàticament o per telèfon a aquests equips per rebre assessorament personalitzat.

Mantenir-se il·lusionats i connectats és clau per continuar estudiant i preparar-se per a la formació 
professional superior i universitària. La comunitat educativa de Barcelona estem a punt per acompanyar-vos 
en aquesta nova etapa d’oportunitats i creixement. Gràcies per formar-ne part.

Rebeu una salutació cordial,

Josep Gonzàlez-Cambray
President del Consorci d’Educació de Barcelona

Joan Subirats 
Vicepresident del Consorci d’Educació de Barcelona
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https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/novetats_postobligatoris
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/revista_postobligatoris

