
Webs d’interès

www.educaweb.cat/orientacio/interessos-

professionals/

Eina d’orientació d’Educaweb per arribar a allà on vols.

Amb el GR comença el teu Gran Recorregut pel món dels

estudis i de les professions

www.educaweb.com/estudios

Diccionari de tots els estudis de formació professional i 

universitaris, on trobareu la descripció, accés, perfil de 

l’estudiant i tant les sortides professionals com la seva 

situació al mercat laboral

www.educaweb.cat/continguts/educatius/

Informació i continguts sobre el sector educatiu

www.educaweb.cat/continguts/educatius/ 

selectivitat/nota-admissio-parametres-ponderacio/ 

Com es calcula la nota d'admissió i els paràmetres de 

ponderacions de les diferents universitats. Element clau per 

la tria de matèries a la selectivitat.

www.educaweb.cat/continguts/educatius 

selectivitat/notes-tall/ 

Informa't de la nota mínima per entrar a la carrera que vols 

i de l'oferta de places universitàries.

queestudiar.gencat.cat/ca

Explicació i descripció dels estudis obligatoris i post 

obligatoris a Catalunya juntament amb cercador de centres. 

www.gencat.cat/universitats  

L’accés i admissió a la universitat. 

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJ

ava/real/iniciar.do
Què i Per què estudiar a les universitats catalanes. Carreres 

universitàries explicades i les seves sortides

www.qestudio.cat

Web d’orientació acadèmica i professional per a joves

www.educaweb.com/profesiones

Diccionari de professions amb descripció de la professió, les 

activitats i tasques laborals, les perspectives de futur, el 

perfil professional i els estudis que permeten exercir la 

professió.

bcn.cat/treball

Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa - Porta 22 –

Espai de Noves Ocupacions. Informació de perfils 

professionals i competències



Webs d’interès

ESTUDIAR I TREBALLAR A L’ESTRANGER:

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/est

udiar-estranger/
Tot sobre l'estudi en un país estranger

http://europa.eu/youth/

Portal europeu de la joventut. Oportunitats educatives i de

formació a Europa. Informació sobre feina, emprenedoria,

pràctiques i treball. Estacional

http://ec.europa.eu/eures

Portal europeu de la mobilitat professional. Proporciona

serveis d’informació, assessorament i contractació.

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar

_empleo/empleo_europa.html

Portal del Servicio público de empleo estatal

http://europass.cedefop.europa.eu/es/about

Agrupació de documents de suport per presentar les pròpies

capacitats i qualificacions de forma que sigui comprensible

a tota Europa.

http://www.oficinadetreball.cat

Portal del servei d’ocupació de Catalunya

http://www.moncat.gencat.cat/

Feina a Catalunya i al món

http://universidad.es/

Portal amb informació per estudiar a Espanya i fora 

d’Espanya

http://estudis.aqu.cat/euc/

Qualitat dels ensenyaments universitaris de Catalunya



Webs d’interès

http://www.educaweb.com/profesiones
Diccionari de professions amb descripció de la professió, les

activitats i tasques laborals, les perspectives de futur, el

perfil professional i els estudis que permeten exercir la

professió.

NOVES PROFESSIONS I PERFILS PROFESSIONALS:

BEQUES I AJUTS:

http://bcn.cat/treball
Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa - Porta 22 –

Espai de Noves Ocupacions. Informació de perfils

professionals i competències

http://www.gencat.cat/agaur
Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca. 

Cercador de convocatòries i beques per cursar estudis 

universitaris. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-

tramits/beques
Beques del Departament d’Ensenyament per a 

Ensenyaments postobligatoris no universitaris

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/becas-ayudas.html
Beques i ajudes per estudiar estudis obligatoris i 

postobligatoris, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport


