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PROPOSTA PROCÉS D’ORIENTACIÓ 4rt ESO

1. Reunió Equip d’Orientació: Tutors- C.Pedagògic- C.de la ESO- Psicopedagog EAP- C. Orientació,
amb els objectius de:
1. Consensuar el procés que es vol portar a terme.
2. Acordar les activitats a realitzar des de Tutoria i des del Departament d’Orientació.
3. Marcar el calendari d’aplicació.
2. El Departament d’Orientació proposa:
2.1. Portar als alumnes cap a una reflexió personal per tal d’elaborar els seu “Projecte
Personal” a través de:
a) Dossier d’activitats per realitzar a tutoria que treballen els aspectes de
Aptituds– Interessos – Presa de Decisions
b) La realització d’una prova de Preferències Professionals ( Port@22)
c) Realització d’un mural d’Orientació on es reculli la informació que pugui ser d’interès per
l’alumnat.
d) Entrevistes individuals on es pugui fer un treball d’orientació més específic i personal.
• alumnes amb P I o intervenció per part de l’EAP ( EAP/ Orientadora)
• alumnes amb possibilitats d’abandonament (EAP / Orientadora)
• resta d’alumnes (tutors)
2.2. Donar informació als alumnes a través de:
a)
b)
c)
d)

La web del Departament d’Educació: Programa ORIENTA’T
El Moodle d’Orientació per a pares de 4t ESO a la web del centre
Saló de l’Ensenyament ( març)
Tutoria:
General
Xerrada general : EAP/ Orientadora
Xerrada per Batxillerat: Professorat centre
Xerrada per C.Formatius: Professorat centre
Xerrada per PQPIs: Directora FIAP del centre
e) Dossier .

2.3. Trametre aquesta informació als pares al llarg del procés:
a) A l’inici ( Reunió de pares)
b) Al llarg del curs a través del Moodle d’Orientació creat per a les famílies a la web del
centre “Moodle Orientació Pares” i de les entrevistes amb els tutors.
c) Al final: mitjançant un INFORME orientador.( cal decidir si es fa reunió) amb el que
s’adjuntarà:
- Informacions sobre les possibles opcions de cada alumne (currículum- centres ...)
- Dates de preinscripció i matriculació
- Informacions generals sobre el sistema Educatiu
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