
www.educaweb.cat/orientacio/interessos-
professionals/
Test d’autoconeixement, que té com a finalitat ajudar a 
aprofundir en l’autoconeixement, a entendre millor com 
és la persona i a fer-la reflexionar sobre el que vol fer, 
per tal d’explorar quins estudis o quines ocupacions 
pot valorar.

triaeducativa.gencat.cat
Explicació i descripció dels estudis obligatoris i post 
obligatoris a Catalunya juntament amb cercador de 
centres del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

accesuniversitat.gencat.cat  
L’accés i admissió a la universitat. Departament de 
Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

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.

bcn.cat/treball
Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa. Informació 
de perfils professionals i competències.

www.educaweb.cat/professions 
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.

universitats.gencat.cat
Canal Universitats del Departament de Recerca i 
Universitats de la Generalitat de Catalunya. Què i Per què 
estudiar a les universitats catalanes. Explicació de les 
carreres universitàries i les seves sortides.

universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat 
de Catalunya – Notes de tall 1a assignació juny 2019.

universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/ sobre-
preinscripcio/ponderacions/
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat 
de Catalunya– Taules de ponderacions.
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 ESTUDIAR I TREBALLAR 
 A L’ESTRANGER:

europa.eu/youth/
Portal europeu de la joventut. Oportunitats educatives
i de formació a Europa. Informació sobre feina,
emprenedoria, pràctiques i treball. Estacional.

ec.europa.eu/eures
Portal europeu de la mobilitat professional. 
Proporciona serveis d’informació, assessorament i 
contractació.

sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/
empleo_europa
Portal del Servicio público de empleo estatal.

europass.cedefop.europa.eu/es/documents
Agrupació de documents de suport per presentar les 
pròpies capacitats i qualificacions de forma que sigui 
comprensible a tota Europa.

serveiocupacio.gencat.cat
Portal del servei públic d’ocupació de Catalunya.

moncat.gencat.cat
Feina a Catalunya i al món.

 BEQUES I AJUTS:

agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts
Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca. 
Cercador de convocatòries i beques per cursar estudis 
universitaris. 

educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-
ayudas
Beques i ajudes per estudiar estudis obligatoris i
postobligatoris, Ministeri d’Educació i Formació 
Professional.

ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques
Beques del Departament d’Educació per a 
Ensenyaments postobligatories no universitaris.
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