
Reunió informativa famílies

ORIENTACIÓ 

4t ESO
27 de març de 2023
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Objectius de la sessió
➔ Donar-vos a conèixer les accions que des del 

centre estem portant a terme en matèria 
d'orientació educativa

➔ Facilitar-vos informacions útils en tant que 
agents implicats en el procés d'orientació de les 
vostres filles i fills
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Què és l’orientació educativa?

És un procés d'ajuda i 
seguiment planificats per a 
què l’alumnat faci una tria 
adequada sobre el seu futur 
acadèmic i professional
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Agents implicats
➔ Orientadors/es: Assessorar; Programar; Planificar
➔ Tutors/es: Fer seguiment; Acompanyar; Guiar 
➔ Famílies: Conèixer el procés; Implicar-se; Acompanyar
➔ Alumnat: Conèixer-se; Informar-se; Decidir
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CONEIX-TE

Identifica les teves qualitats, aptituds, valors, competències, coneixements que 
tens, ja que tot això representa el teu potencial.

INFORMA'T

Cerca i rep informació del teu entorn formatiu per a poder afrontar una transició 
tant important com l'accés a nous estudis.

TRIA

Escull el teu itinerari formatiu a partir de les informacions que has obtingut per 
tal d'assolir els teus objectius.

Passos a fer per l’alumnat
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Dimensions del procés orientador 
➔ Autoconeixement
➔ Coneixement de l’entorn educatiu
➔ Presa de decisions
➔ Planificació del projecte personal i professional



DIMENSIÓ SESSIÓ DATA ACTIVITAT

Autoconeixement

1 19 de gen. de 2023
Presentació del projecte

1. 1. Registre del procés orientador

2 26 de gen. de 2023 1. 2.  Els diferents “jo”

3 2 de febr. de 2023 1. 3. Els 34 talents

4 9 de febr. de 2023 1. 4. Qüestionari d'autoconeixement

5 23 de febr. de 2023 1. 5. Test interessos professionals Holland

Presa de decisions
6 2 de març de 2023 2. 1. El dilema de la Bea

7 16 de març de 2023 2. 2. En quins estudis vaig millor?

Coneixement de 
l’entorn educatiu i 
sociolaboral

8 9 de març de 2023 Jornada d’Orientació Educativa 4t ESO

9 17 de març de 2023 Els CF al Torre Vicens + visita als espais

10
21 de febr. de 202323 

de febr. de 2023
Setmana de la Formació Professional

11 20 de març de 2023 Els estudis de batxillerat al Torre Vicens

Planificació del 
projecte personal i 
professional

12 Maig 4. 1. Planificació del projecte acad…

14 Maig Tria de matèries optatives batxillerat
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Coneixement de 

l’entorn educatiu
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1. Facilitar estratègies, recursos i eines per decidir 
sobre el propi futur formatiu.

2. Ampliar la panoràmica sobre les possibilitats que 
existeixen en acabar l'ESO. 

3. Intercanviar experiències per tenir una visió realista 
sobre els camins formatius existents.

Objectius de la Jornada d’Orientació
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IV Jornada 
d’Orientació. 
Taula rodona 
amb l’alumnat 
de cicles 
formatius
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IV Jornada 
d’Orientació. 
Taula rodona 
amb l’alumnat 
de 1r de 
Batxillerat



Xerrades informatives
➔ Pilar Atienza + Sandra Castellanos (Orientadores del Torre 

Vicens): Orientació d’estudis i oferta educativa
➔ Laia Mallada (Lleida Jove - La Paeria): Objectiu professional i presa 

de decisions 
➔ Carme Dalmau (Cap d’Estudis FP) + Anna Tomé (Cap del Servei 

Escola Empresa): Presentació dels cicles formatius de l'INS Torre 
Vicens + visita als tallers del centre

➔ Ester Pintó (Cap d’Estudis ESO/BAT Torre Vicens): Presentació 
del batxillerat
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Carles Ventura amb les famílies 
per ajudar-los en la presa de 
decisions dels seus fills i filles.
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Presa de

decisions
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QUÈ ESTUDIAR

https://www.youtube.com/watch?v=a5L6NDqPoGA&t=31s


FORMACIÓ PROFESSIONAL

                

FORMACIÓ PROFESSIONAL 2023

https://www.youtube.com/watch?v=2VPVjQq6l_o


   PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PFI

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer 
nivell de qualificació dins dels estudis de formació 
professional i s'adscriuen a diferents famílies 
professionals.
Els PFI s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han 
finalitzat l'educació secundària obligatòria. Són estudis 
voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic (1.000 
hores).
                                                       



CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
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Són ensenyaments 
professionalitzadors que preparen 
l’alumnat per accedir al món 
laboral. 

Tenen una durada de 2.000 
hores (en dos cursos 
acadèmics), excepte el CFGM 
Cures auxiliars d’infermeria que 
té una durada de 1400 hores (un 
curs acadèmic)



FAMÍLIES PROFESSIONALS: SANITAT (TORRE VICENS)
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https://iestorrevicens.cat/sanitat/cures-auxiliars-dinfermeria/

https://iestorrevicens.cat/sanitat/emergencies-sanitaries/

https://iestorrevicens.cat/sanitat/farmacia-i-parafarmacia/

https://iestorrevicens.cat/sanitat/cures-auxiliars-dinfermeria/
https://iestorrevicens.cat/sanitat/emergencies-sanitaries/
https://iestorrevicens.cat/sanitat/farmacia-i-parafarmacia/


FAMÍLIES PROFESSIONALS: IMATGE PERSONAL (TORRE VICENS)
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https://iestorrevicens.cat/imatge-personal/perruqueria-i-estetica/

https://iestorrevicens.cat/imatge-personal/perruqueria-i-cosmetica-capil%c2%b7lar/

https://iestorrevicens.cat/imatge-personal/estetica-bellesa/

https://iestorrevicens.cat/imatge-personal/perruqueria-i-estetica/
https://iestorrevicens.cat/imatge-personal/perruqueria-i-cosmetica-capil%c2%b7lar/
https://iestorrevicens.cat/imatge-personal/estetica-bellesa/


FAMÍLIES PROFESSIONALS: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL  (TORRE VICENS)
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https://iestorrevicens.cat/edificacio/
obres-dinterior-decoracio-rehabilita
cio/

https://iestorrevicens.cat/edificacio/obres-dinterior-decoracio-rehabilitacio/
https://iestorrevicens.cat/edificacio/obres-dinterior-decoracio-rehabilitacio/
https://iestorrevicens.cat/edificacio/obres-dinterior-decoracio-rehabilitacio/


PRIORITATS D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GM EN 
CENTRES PÚBLICS

70% de les places d’accés per la via de l’ESO (ordenats per qualificació). 
Inclou alumnat que aquest any estan fent 1r de Batxillerat i volen passar a un 
cicle formatiu.

20% de les places d’accés per la via de Cicles Formatius de Grau Bàsic 
o dels que hagin superat els mòduls obligatoris d’un PQPI (ordenats per 
qualificació) 

10% de les places d’accés per la via de la prova d'accés o que tenen 
l'exempció total d'aquesta prova, el curs específic d'accés o que tenen altres 
titulacions que en permeten l'accés (ordenats per qualificació) 



      CICLES DE GM AMB MÉS DEMANDA

1. CFPM Cures auxiliars d’infermeria 
2. CFPM Sistemes microinformàtics i xarxes 
3. CFPM Gestió administrativa 
4. CFPM Guia en el medi natural i de temps de lleure 
5. CFPM Electromecànica de vehicles automòbils
6. CFPM Atenció a persones en situació de dependència 
7. CFPM Emergències sanitàries 
8. CFPM Activitats comercials 
9. CFPM Farmàcia i parafarmàcia 
10.CFPM Instal·lacions elèctriques i automàtiques



El BATXILLERAT 

El nou Batxillerat 

https://youtu.be/pbu1DB_https://www.youtube.com/watch?v=pbu1DB_fs6ofs6o


 QUINES MODALITATS ES PODEN ESCOLLIR?



MODALITATS DE BATXILLERAT  2023-2024
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 ORGANITZACIÓ DEL NOU BATXILLERAT LOMLOE 

Part comuna: 12 hores

Matèries comunes       
+

Treball de Recerca
+

Tutoria
 

Part optativa: 18 hores

Matèria modalitat opció       
+

Matèries modalitat
+

Matèries específiques

 



 NOU CURRÍCULUM 1r BATX: MATÈRIES MODALITAT I OPTATIVES 

9 HORES 
MODALITAT

9 HORES 
OPTATIVES O 

ALTRES

ITINERARI 
PERSONAL I 
INDIVIDUAL
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       PREINSCRIPCIÓ CURS 2023 - 24
Quin alumnat que cursa 4t ESO a Torre Vicens ha de fer preinscripció?

L’alumnat que vol cursar un 
CFGM

Del 12 al 18 d'abril de 2023: 
presentació de sol·licituds

Fins al 19 d'abril de 2023: presentació de 
documentació

28 d'abril de 2023: llista provisional de 
sol·licituds

Del 3 al 7 de juliol de 2023: matriculació 
dels alumnes preinscrits amb plaça 
assignada  

L’alumnat que vol cursar Batxillerat 
en UN ALTRE CENTRE

Del 19 al 25 d'abril de 2023: presentació 
de sol·licituds

Fins al 26 d'abril de 2023: presentació de 
documentació 

20 de juny de 2023 oferta final de places 
escolars

Del 22 de juny al 3 de juliol de 2023: 
matriculació dels alumnes preinscrits a 
batxillerat amb plaça assignada

L’alumnat que actualment 
està cursant 4t ESO a Torre 
Vicens i vol cursar 
Batxillerat al mateix centre 
ha de presentar el FULL 
DE RESERVA DE PLAÇA i 
no li cal fer preinscripció per 
Batxillerat.

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

Es pot presentar 
preinscripció a CFGM i 
reserva de plaça al 
Batxillerat.

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


Gràcies
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