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ABZ, EL PONT ENTRE L’ESCOLA I EL 
MÓN PROFESSIONAL

Abz és una associació que des de fa cinc anys treballa en 
apropar les diferents disciplines professionals a nens i joves 
d’entre 9 i 17 anys.

Abz va arrencar els seus programes d’orientació acadèmica 
i professional en detectar el creixent desconeixement entre 
els joves d’avui en dia sobre les diferents disciplines 
professionals.

A dia d’avui, els programes d’abz s’han realitzat a una 
trentena d’escoles i instituts de l’àrea metropolitana de 
Barcelona així com a la seu central del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya.

Centres participants des de 2008: Alexandre Galí, Arenal de 
Llevant, Aula Escola Europea, Barcelona, Barrufet, Carlit, 
Cervantes, Coves d’en Cimany, Dovella, El Sagrer, Escola del 
Mar, Fort Pienc, Escola Jesús Maria, Lestonnac Badalona, 
Mercè Rodoreda, Col·legi Miró, Institut Numància, Patronat 
Domènech, Pau Vila, Pere Vila, Escola Poble Nou, Projecte, 
Sagrat Cor Aldana, Salvador Espriu, St Antoni Mª Claret, 
Seimar, Sil, Torrent d’en Melis, Torrent de Can Carabassa, 
Turó Blau,  Vila de Gràcia i Virolai. 
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RESUM DELS PROGRAMES ABZ 

Programa “Jo de gran vull ser”
Adreçat a alumnes d’entre 9 i 17 anys d’escoles i instituts
Organització, continguts i coordinació: abz
Antiguitat del programa: 5 anys
Participació total: 2800 alumnes 
Suport institucional: Consorci d’Educació de Barcelona
Universitats participants: UPC, UB, UPF

Contacontes sobre la formació de la ciutat de Barcelona
Adreçat a alumnes de 1r, 2n o 3r de Primària
Continguts i coordinació: abz
Antiguitat del programa: 1 any
Participació total: 200 alumnes
Suport institucional: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Visites guiades per la ciutat de Barcelona
Adreçat a alumnes de 2n i 3r d’ESO
Continguts i coordinació: abz
Antiguitat del programa: 2 anys
Participació total: 450 alumnes
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PROGRAMA “JO DE GRAN VULL SER”
Primària, Secundària i Batxillerat
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PROGRAMA “JO DE GRAN VULL SER”

L’objectiu dels nou anys del programa (4rt Primària - 2n Batxi-
llerat) és dotar els alumnes d’eines sòlides per poder traçar-
se el seu propi itinerari acadèmic, basant-se en experiències 
reals sobre el complex món professional actual. 

El programa “Jo de gran vull ser” busca desmuntar tòpics 
fortament arrelats a la nostra societat sobre la naturalesa 
d’algunes professions, formant professors i alumnes en con-
ceptes bàsics sobre la naturalesa dels diferents àmbits la-
borals, entre els quals els joves hauran d’escollir el dia de 
demà.

Cadascun dels diferents blocs de “Jo de gran vull ser” té una 
durada d’entre una i tres jornades (duració a escollir pel cen-
tre). Durant la primera jornada els dinamitzadors (estudiants 
universitatis de la disciplina tractada) introdueixen el seu 
camp professional a través d’una xerrada amb els escolars. A 
continuació es fa una petita sessió teòrica sobre algun aspec-
te representatiu de la disciplina tractada. 

Durant la segona jornada es realitza un taller on poder com-
provar i practicar tot allò explicat durant la sessió anterior.
La tercera jornada consisteix en visitar una instal·lació, em-
presa o institució on treballin professionals del ram estudiat 
per compartir de primera mà amb ells el dia a dia de la seva 
feina.   
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PRIM
ÀRIA 

Fotografia 

Arquitectura i Urbanisme

Comunicació 

Ciències Experimentals i de la Salut

Emprenedoria i Empresa

JORNADES D’ORIENTACIÓ PER A ESCOLLIR ESTUDIS SUPERIORS

Enginyeria i Tecnologia

Disseny

Humanitats i Ciències Socials

JORNADES D’ORIENTACIÓ PER A ESCOLLIR FP O BATXILLERAT

3r 
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5è
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1r
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4rt
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DÀRIA 

BATXI
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CONTACONTES SOBRE LA CIUTAT DE BARCELONA
1r, 2n o 3r de Primària
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CONTACONTES SOBRE BARCELONA

El cicle de contacontes sobre la formació de la ciutat de Bar-
celona consta de 5 sessions d’entre 1h i 1h 30min (segons 
disponibilitat del centre) i està dirigit a alumnes de 1r, 2n o 3r 
de primària. 

El seu objectiu és apropar als alumnes la història de la nos-
tra ciutat a través d’una activitat entretinguda, distesa i diver-
tida.

ÍNDEX DE L’ACTIVITAT:

1a sessió: La Barcelona romana 

2a sessió: La Barcelona medieval 

3a sessió: Del renaixement a l’edat moderna 

4a sessió: La Barcelona de l’eixample

5a sessió: La Barcelona dels segles XX i XXI

a Mariona Peraire



PROGRAMA DE VISITES GUIADES SOBRE URBANISME
2n o 3r d’ESO
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VISITES GUIADES SOBRE URBANISME

El programa de visites guiades sobre urbanisme per la ciutat 
de Barcelona ofereix quatre diferents recorreguts guiats a 
escollir i està dirigit a alumnes de 2n o 3r d’ESO. La duració 
de cada visita és d’un matí.

El seu objectiu és apropar als alumnes la història de la for-
mació urbanística de la nostra ciutat en diferents èpoques i a 
través d’una activitat dinàmica i a peu de carrer.

PROGRAMA DE VISITES:

La Barcelona romana 

La Barcelona medieval 

L’eixample de Cerdà

El districte del 22@

a Mariona Peraire



TAULA DE PREUS I CALENDARI
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TAULA GENERAL DE PREUS Preu/alumne
Tallers 1 dia 3r, 4rt, 5è i 6è Primària i 1r ESO 9 €
Tallers 2 dies 3r, 4rt, 5è i 6è Primària i 1r ESO 14 €
Tallers 3 dies 3r, 4rt, 5è i 6è Primària i 1r ESO 18 €
Jornades orientació acadèmica 4rt ESO i 2n Batxillerat 12 €
Contacontes sobre la Història de Barcelona 1r, 2n o 3r de Primària 12 €
Visites guiades sobre l'urbanisme de Barcelona 2n o 3r d'ESO 8 €
Descompte per matriculació abans del 31 de juliol
5% al total contractat
Descompte per matriculació a 3 tallers de 2 o 3 dies
Regal jornades d'orientació o Contacontes
10% al total contractat
Descompte per matriculació d'una escola amiga
10% al total contractat de cada escola

CALENDARI
Matriculació: del 1 de juny al 31 d'octubre
Realització tallers: del 15 de gener al 15 de maig

       
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA I PAGAMENT
Per formalitzar la matrícula caldrà abonar el 50% del total contractat
El 50% restant es pagarà un cop finalitzada l'activitat

LES ESCOLES AMB POBLACIÓ DESAFAVORIDA PODEN ACOLLIR-SE AL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL D'ABZ



info@abz-edu.com    
687 50 57 90


