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ORIENTACIÓ PER ALUMNAT DE 4t D’ESO - 2019 

A l’octubre vam explicar a la reunió d’inici de curs totes les activitats que dintre del Pla d’Acció Tutorial 

tenien previstes. 

Us vam fer arribar la informació sobre el web www.unportal.cat, un recurs virtual que recull i sistematitza 

tota la informació sobre més de 600 titulacions universitàries i les més de 40 famílies d’ensenyaments 

professionals que s’imparteixen a Catalunya. Aprofitem per recordar-vos l’usuari: igoy@unportal.cat i la 

contrasenya: igoy18. 

Durant el segon trimestre dediquem tots els esforços a fer l’orientació acadèmica dels alumnes de 4t. Al 

gener vam anar a Barcelona Activa, on vam poder fer el test d’interessos professionals i conèixer aquesta 

eina que els permet saber quins estudis han de fer en funció de la professió que volen desenvolupar i moltes 

coses més. Si voleu tornar a fer el test, heu d’anar a la pàgina web, apartat Persona, i a la dreta, en els 

recursos multimèdia trobareu l’aplicatiu Test d’Interessos Professionals. 

Al gener  la nostra orientadora educativa va anar a una sessió de tutoria per explicar-los el sistema educatiu 

català. Adjunt trobareu la presentació multimèdia que vam utilitzar. 

Al febrer els alumnes van rebre una xerrada des del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves, dins de la 

campanya In-forma’t. Aquesta campanya, a més de xerrades informatives ofereix trobades entre estudiants 

“de tu a tu”, visites “explora” a empreses i entitats, activitats per a famílies “Fill/a s’acaba l’ESO, ara què 

fem?. Podeu trobar més informació a la seva web www.informat.cat/presentació. 

Igualment, tots els pares vau rebre informació per mail (16 de febrer) de les diferents sessions informatives 

que ofereixen. 

Per altra banda, a petició de l’alumnat, l’orientadora pedagògica està fent atenció personalitzada per tal 

d’acompanyar els vostres fills en les decisions sobre  les diferents opcions d’estudi i el possible disseny 

d’itinerari formatiu. 

Farem una sortida per a aquells alumnes que volen fer PFI o Cicles Formatius de Grau Mitjà. Els alumnes que 

faran estudis d’arts plàstiques i de disseny o ensenyaments esportius els informem de la prova específica a la 

que han de presentar-se  i, si cal,  fem conjuntament la preinscripció. 

A partir d’avui, les tutores orientadores parlaran amb cada un dels alumnes per orientar-los i explicar-los les 

diferents sortides en funció dels seus interessos i resultats acadèmics. 

Del 20 al 24 de març està el Saló de l’Ensenyament que posa a disposició de l'alumnat, famílies i  professorat, 

activitats, serveis i material per conèixer més a fons les característiques dels itineraris formatius i ajudar a 

l'estudiant en la seva presa de decisió. 



A l’abril una persona del Consorci d’Educació de Barcelona del Pla Jove vindrà a informar sobre els diferents 

PFI i cicles formatius de la ciutat. 

Per últim recordar-vos que podeu obtenir més informació al Punt7 d’Horta-Guinardó i també a la nostra 

pàgina web: Tot el que cal saber/4t d’ESO i ara què? 
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