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El SIAJ torna a posar en marxa la campanya “Després de l’ESO...què?” per 

ajudar els estudiants a triar el seu itinerari formatiu 

 

El servei va fer més de 3.900 atencions a joves en l’àmbit educatiu al llarg de 2022. 

 

El Servei d’Informació i Assessorament per a Joves (SIAJ) de l’Ajuntament de Vilafranca és un 

servei municipal que ofereix informació i assessorament d’interès a tota la població jove, alhora 

que  posa a l’abast una atenció més especialitzada en l’àmbit educatiu, també en mobilitat 

internacional i en l’escolta emocional. 

El servei torna a posar en marxa la campanya informativa i d’assessorament “Després de 

l’ESO...Què?”, en el marc del Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament 

Secundari–PIDCES. Aquest dimarts el regidor de Joventut, Miquel Medialdea, i la responsable 

del SIAJ, Núria Mallofré, han presentat la campanya, amb nou disseny i més activitats. 

Enguany es va iniciar aquest mes de gener i s’allargarà fins al mes d’abril i s’adreça als i les joves 

que acaben l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) amb l’objectiu de donar informació i 

suport en l’orientació d’aquests estudiants al voltant de les opcions que tenen un cop finalitzin 

l’ensenyament obligatori. 

Mallofré explicava que enguany s’ha fet un canvi en el disseny de la imatge i del material 

divulgatiu de la campanya. Després de 5 edicions amb el mateix disseny, s’ha volgut donar una 

imatge més actualitzada. 

“Després de l’ESO...Què” consta de diferents accions. La primera i que compta amb la 

participació de tots els centres educatius públics i concertats que tenen oferta d’estudis 

secundaris acullen les xerrades orientatives adreçades als grups de 4t de secundària. Les 

xerrades es realitzen als mateixos centres educatius i s’hi parla de les diferents opcions d’estudis: 

batxillerat, cicles formatius, programes de formació i inserció, proves d’accés, beques... “Es fa 

especial èmfasi en l’oferta educativa a Vilafranca i a la comarca. L’objectiu de la xerrada és 

informar a l’alumnat, principalment de 4t d’ESO, sobre totes les opcions que tenen i presentar 

tot el ventall de possibilitats que es troben al seu abast en aquest moment” explicava la 

responsable del SIAJ. Fins al 14 de febrer s’han concertat 30 sessions. 
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Xerrades obertes  

Per altra banda, es continua amb les xerrades obertes i taules rodones. Enguany se n’oferiran 

novament tres, en horari de tarda/vespre i obertes a tothom, tant a famílies com a joves 

estudiants i professionals de l’educació. Tindran lloc els dies 9, 13 i 14 de febrer, a les 18.30h, i 

es faran com en els darrers anys a l’Espai Jove La Nau, al carrer Baltà de Cela, 45-47. 

La primera, dijous 9 de febrer, tractarà el procés de decisió i la realitzarà Esther Pañella, 

psicòloga de l’Espai d’Escolta Emocional del SIAJ.  

La segona, sobre els cicles formatius, serà dilluns 13 de febrer, a càrrec de la informadora del 

SIAJ, Núria Mallofré i comptarà també amb una taula rodona amb alumnat de cicles formatius 

de la comarca.  

La tercera i última tractarà sobre el batxillerat dimarts 14 de febrer i serà també a càrrec de la 

mateixa Núria Mallofré. Hi haurà una taula rodona amb alumnat que ha realitzat diferents 

modalitats de batxillerat. 

L’any passat van participar en aquestes tres xerrades més de 800 persones. 

 

Assessories individualitzades 

Mallofré ha detallat que el SIAJ s’ofereix també als joves estudiants de secundària la possibilitat 

de concertar un servei d’assessorament personalitzat per tal de rebre una orientació més 

individualitzada. Les assessories es realitzaran al Servei de Joventut–SIAJ, al carrer de la Fruita, 

13, durant els mesos de febrer a abril. Els joves hi podran assistir individualment o acompanyats 

d’algun familiar. Cal demanar cita prèvia al SIAJ, per telèfon al 93 892 20 20, per Whatsapp al 

620 804 775, a través del correu siaj@vilafranca.org o si ho prefereixen, presencialment al SIAJ 

en els seus horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres d’11 a 14h i les tardes dels dilluns, 

dimecres i dijous de les 17 a  les 20h.  

Es pot trobar tota la informació actualitzada al web https://joventut.vilafranca.cat i també a 

través de les diferents xarxes socials de Joventut Vilafranca (Facebook, Twitter i Instagram). 

La responsable del SIAJ ha recordat que, si bé la campanya s’intensifica en els primers mesos de 

l’any, el SIAJ ofereix l’Assessoria Educativa al llarg de tot l’any, i ara ofereix poder demanar cita 

de dilluns a divendres els matins fins a les 14 i els dilluns i dimecres les tardes de 17 a 20h. 
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Més de 10.500 persones utilitzen el SIAJ 

El 2022 han estat més de 10.500 persones que han utilitzat el servei amb les activitats i 

dinamitzacions que s’han realitat als centres de secundària amb el Punt d’Informació i 

Dinamització i les atencions a la mateixa oficina del carrer de la Fruita, 13, amb l’atenció directa, 

sobretot presencial. 

El 2020 i 2021, les dinamitzacions i el treball que es fa als centres educatius es va veure totalment 

alterat per la pandèmia, si bé les atencions directes que es van fer des del SIAJ van continuar 

sent força altes, ja que en l’àmbit de l’educació no van baixar de 3.500 atencions. 

Específicament en l’àmbit educatiu, amb informació, assessorament i dinamització de tot el que 

fa referència a estudis, itineraris educatius, formació complementària, beques... s’arriben a uns 

nivells d’atenció de 3.947 persones. 

El regidor de Joventut, Miquel Medialdea, celebrava que el SIAJ pugui recuperar, després de la 

pandèmia, la normalitat com a “servei de proximitat als joves. Les dades del 2022 ja superen 

les del 2019, així que podem estar satisfets. Des del Servei de Joventut continuem treballant 

per assessorar el jovent en aquesta primera presa de decisió, ja sigui per anar a cicles 

formatius o batxillerat, les dues opcions són vàlides. Animo tothom a venir a les xerrades que 

es fan a la Nau o adreçar-se al SIAJ”. 

 

Vilafranca del Penedès, 1 de febrer de 2023 

 

 

 


