
   
Orientació Estudis Postobligatoris 

 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Us fem arribar aquesta informació important relativa a l’orientació del seu fill/a en acabat 4t               
d’ESO. Si us plau llegiu-la detingudament. 
 
DATES DE PREINSCRIPCIÓ als següents estudis postobligatoris:  
 

Batxillerat: 27 maig - 3 juny 
Cicles Formatius de Grau Mitjà: 2 - 8 juny  
PFI: 25 maig - 5 juny 

 
 

 
BATXILLERAT. CENTRES ADSCRITS 

Són aquells centres en els quals el nostre alumnat hi té preferència d’inscripció 
 

INSTITUT NARCÍS XIFRA  
Portes Obertes: Informació de la videoconferència el 21 de maig a les 18h  

 
INSTITUT CARLES RAHOLA 
No fa portes obertes amb videoconferència, però a la pàgina web hi podeu trobar              
tota la Informació per la preinscripció. 

 
 
CICLES FORMATIUS 
Degut a la gran varietat de programes existents, si us plau adreceu-vos a la web del centre                 
del seu interès per més informació.  
 
 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)  
Els Programes de Formació i Inserció estan dirigits a l’alumnat que no obté el graduat en                
ESO. Contacteu amb els vostres tutors/es, si desitgeu més informació dels diferents            
programes existents a la nostra àrea. 
 

 
 
MÉS INFORMACIÓ  
 
A continuació us detallem altres llocs webs que també poden ser del vostre interès: 
 

http://iesnx.xtec.cat/
http://iesnx.xtec.cat/secretaria/preinscripcio/preinscripcio-2/
https://agora.xtec.cat/iescarlesrahola/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSa5whJJsuXf9n4EM8CKVvq3Z_tDmG6GGlxYksUAsorf8qy9lRIo7r4AsK12UZU4DuIJxDF6E2OQu9U/pub?start=false&loop=false&delayms=5000&slide=id.p1
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/programes_formacio_insercio#caixa_PCPI_footnote1
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● Consultoria d’Orientació Acadèmica Virtual. Nou servei del Departament d’Educació,         
amb informació sobre tots els estudis postobligatoris. Disposa d’un Canal Youtube           
amb vídeos explicatius dels diferents estudis i ofereix un horari de consultes en             
directe sobre cada estudi. 

 
● Saló de l’Ensenyament. Aquest any serà virtual del 20-24 de maig al CAMPUS             

VIRTUAL 
 

● MAPA d'estudis a CATALUNYA En aquest apartat hi trobaràs el mapa general del             
sistema educatiu a Catalunya. 
 

● Test GR d'orientació Té com a finalitat ajudar als adolescents a aprofundir en             
l’autoconeixement i a reflexionar sobre el que volen fer, per tal de determinar quins              
estudis o quines ocupacions li poden proporcionar més satisfacció. 

 
 
Per qualsevol dubte o consulta, no dubteu a contactar el tutor/a del seu fill/a. 
 
 
Atentament, 
 
Equip Directiu 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio
https://www.youtube.com/c/DepartamentEducacio
https://www.youtube.com/c/DepartamentEducacio
http://www.ensenyament.com/ca?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=20200515-salo-ensenyament-virtual-maig-2020-centres-educatius&utm_medium=email
http://www.ensenyament.com/ca?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=20200515-salo-ensenyament-virtual-maig-2020-centres-educatius&utm_medium=email
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/

