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Curs 2021/2022 

INS CIUTAT DE BALAGUER 



DEPARTAMENT 
D’ORIENTACIÓ 

L'Orientació Educativa guia el treball professional i d'equip del professorat al 

servei de l'èxit escolar de l'alumnat. 

 

La tasca d'orientar inclou: 

 

•La integració de la funció orientadora en el procés d'aprenentatge dels alumnes 

•El reconeixement de la diversitat i la singularitat de l'alumnat 

•L'acció de la docència i la tutoria, exercides en conjunt i de forma complementària 

•La coordinació d'equips (interns i externs al centre) basada en la transferència dels 

aprenentatges de l'alumnat 



 

 

 
 L’OBJECTIU  ÉS QUE L’ALUMNAT SIGUI CAPAÇ DE FER UN BON 

CONEIXEMENT PROPI I DEL MÓN ACADÈMIC I LABORAL, PER PODER 

TENIR TOTES LES EINES I ESTRATÈGIES NECESSÀRIES PER  FER UNA 

BONA PRESA DE DECISIONS DE FORMA AUTÒNOMA I UN POSTERIOR 

DESENVOLUPAMENT D’AQUESTES DE FORMA COMPETENT. 
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PRESA DE DECISIONS 

COM AJUDEM  
L’ALUMNAT? 



QUINES ACTIVITATS ES REALITZEN? 

TREBALL DIGITAL 
mitjançant el 

Classroom 

https://classroom.google.com/u/0/w/NDA4NTEzMTc0NjYy/t/all


SISTEMA EDUCATIU: ESTUDIAR A 
CATALUNYA 

 

✔ Coneixement de la web “ Tria Educativa” 

✔ Sessions explicatives sobre : Cicles + Batxillerat + Estudis específics 

✔  Treball en petits grups amb casos pràctics 

✔ Dinàmiques de treball conjunt per grups d’interès 

✔ Activitats concretes sobre els diferents itineraris 

 

 

PÀGINA WEB 
D’INTERÈS 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici


SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT  

✔ Tutors i tutores de 4t ESO i les professionals del Departament 

d’Orientació 

✔ Posada en comú i reflexió de totes les activitats realitzades 

✔ Buidatge de les activitats de síntesi 

✔ Sessions individualitzades amb l’alumnat quan sigui necessari 

✔ Elaboració del document del Consell Orientador  DOCUMENT 
CONSELL 

ORIENTADOR 



 
  CONSELL         
ORIENTADOR 



QUÈ ÉS? 

▪ Segons la normativa, en finalitzar quart d’ESO, el centre posarà a 
disposició de les famílies un Document Orientador amb informació 
sobre les opcions més adequades per al futur acadèmic i 
professional de cada alumne/a. 

 
▪ Aquest document ha de tenir caràcter confidencial i el seu 

contingut no pot ser prescriptiu (tal com preveu art. 17 de l’Ordre 
295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i 
els documents i requisits formals del procés d’avaluació a 
l’educació secundària obligatòria). 

 
FINALITATS: 
▪  Concretar l’orientació i la continuïtat per al projecte personal de 
l’alumnat. 

▪  Fer compartir, fer col·laborar i assessorar les famílies sobre la 
presa de decisió del seu/a fill/a. 

 



CONTINGUT DEL CONSELL ORIENTADOR 

 
▪  Dades personals: IDALU... 

 
▪ Competències, 

desenvolupament i graus 
 

▪ Resultats proves diagnòs- 
tiques de 4t d’ESO 

▪ Interessos i participació de 
l’alumne/a en el centre 

 



CONTINGUT DEL CONSELL ORIENTADOR 

 

▪ Actuacions realitzades en 
matèria d’orientació 
acadèmica i professional 

 

▪ Expectatives acadèmiques, 
professionals i laborals a 
curt i mig termini 

 



CONTINGUT DEL CONSELL ORIENTADOR 

 

▪ Recomanacions/Proposta 
de l’equip docent 

▪ Adequació de l’elecció 
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BATXILLERAT 
 

▪ Descripció 





CORRESPONDÈNCIA MODALITAT DE 
BATXILLERAT I LES BRANQUES  DE 
CONEIXEMENT UNIVERSITÀRIES 

  MODALITATS                       BRANQUES UNIVERSITÀRIES 

 

     
• Batxillerat d’arts 

 
• Batxillerat d’humanitats i 

ciències socials 

 
• Batxillerat  de ciències i 

tecnològic 

 

• Arts i Humanitats 

 
• Ciències  
 
• Ciències de la salut 

 
• Ciències socials i jurídiques 

 
• Enginyeria i Arquitectura 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici 

 
https://graus.unportal.net/wb/unportal/ca/cercador/index.html 

PÀGINES WEB 
D’INTERÈS 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici
https://graus.unportal.net/wb/unportal/ca/cercador/index.html








ESTRUCTURA BATXILLERAT CIUTAT DE 
BALAGUER 



ESTRUCTURA BATXILLERAT CIUTAT DE 
BALAGUER 



CICLES FORMATIUS  
 

▪ Descripció 



La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual 
l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb 
l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són: 

 
•Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses. 

•Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació 
professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent. 
•Millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional. 

 
Beneficis 

La formació dual aporta als alumnes: 

•Millorar el currrículum professional. 
•Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real. 
•Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat. 

•Reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a 
l'empresa. 

 
  

Alhora l'empresa i el centre educatiu també n'obtenen beneficis, en tant que 
incorporen personal qualificat a l'empresa, i els centres intercanvien i 
transfereixen coneixements amb les empreses. 

INFORMACIÓ A DESTACAR DELS CICLES: 

 
2. LA FORMACIÓ DUAL : 



LES FAMÍLIES PROFESSIONALS: 

 



AFINITAT DE LES  FAMÍLIES PROFESSIONALS: 

 



Prioritat  en l’adjudicació de places en els Cicles 

Formatius de Grau Mitjà  

 
✔Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació 

mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa 

puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig. 

 

✔Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle 

mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests 

alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs. 



 

ACCÉS A LA UNIVERSITAT DES D’UN CICLE FORMATIU 

DE GRAU SUPERIOR  

 

✔No hi ha reserva de places per als estudiants d’FP.  

✔Els estudiants que comptin amb títols de tècnic superior de formació 

professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior o 

equivalents poden accedir a ensenyaments universitaris de grau.  

✔Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de 

grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d'accés és la qualificació 

mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar aquesta nota poden presentar-se, 

amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU.  

 



PRÒXIMAMENT... 

SALÓ DE 
L’ENSENYAMENT 

(del 16 al 20 de març) 
 

FIRA DE FORMACIÓ i 
TREBALL 

 

 

XERRADES EXALUMNAT 
 

PORTES OBERTES 
INSTITUTS 

 

 



PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

❖ Presentació de sol·licituds de preinscripció 

 
❖ Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, 

presentació de reclamacions, llista de sol·licituds amb la 
puntuació un cop resoltes les reclamacions, llista ordenada 
definitiva 

 

❖ Llista d'alumnes admesos i llista d'espera 

 



GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ATENCIÓ 


