
 
Alcoi 3 març 2021 

 

 

 

Benvolgudes famílies: 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per donar el tret d’eixida a les nostres 

JORNADES D'ORIENTACIÓ 

"MIRANT AL FUTUR" 
 

Aquest any, per la situació sanitària, el format serà diferent, però hem trobat la manera de 

poder presentar-vos diferents activitats.  

El nostre principal objectiu és que el procés de PRESA DE DECISIONS dels vostres fills i 

filles de cara al seu futur acadèmic siga REFLEXIU. 

 

Aquesta és la nostra proposta:  

 

FEBRER 
- Aplicació de les proves de "Interessos i Preferències Professionals". 

 

MARÇ:  
- Xerrada explicativa de les diferents opcions acadèmiques i professionals (Cicles 

Formatius, Batxillerat, altres estudis ...) per part del Departament d'Orientació del centre. 

Prevista 8 de març. 

- Per als alumnes de l'ITINERARI D'ENSENYAMENTS APLICADES: Xerrada explicativa 
dels Cicles Formatius a càrrec de la Orientadora de Batoi. Prevista 12 de març. 

- Per als alumnes de l'ITINERARI D'ENSENYAMENTS ACADÈMIQUES: Xerrada 
explicativa de Batxillerat a càrrec de la Cap d'Estudis de La Salle. 
Prevista 12 de març. 



- Xerrada explicativa dels següents Cicles Formatius i la seua relació amb la demanda 
laboral a càrrec del professorat de l'IES Pare Arques de Cocentaina. Prevista 18 i 25 

de març a les 11h. 
o Formació Professional Bàsica en l'especialitat de Fabricació i Muntatge. 

o Cicle de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic. 

o Cicle de Grau Superior en Mecatrònica 

-  Xerrada a càrrec de "ACTAIO" per conèixer les tendències d'ocupació i les 

professions més demandades en el mercat laboral del nostre territori. 

o Xerrada de Actaio, dirigida a les famílies. Prevista 25 de març a les 19h. 

o Xerrada de Actaio, dirigida a l'alumnat. Prevista 8 i 12 de març. 

- Reunió virtual amb les famílies per explicar-vos els recursos digitals que estem fent 

servir amb els vostres fills i filles, les dates i el procés de matrícula, etc. Prevista 17 de 

març a les 19h. 

 

ABRIL:  
- Trobada virtual amb professionals de diferents àmbits, on podran escoltar les seues 

experiències laborals i personals. Aquesta activitat està pendent de confirmació. 

- Xerrada de motivació i autoconeixement per un professional extern. 

- Tutoria: "Per una orientació acadèmica i professional no sexista"  A càrrec de la 
Coordinadora d'Igualtat i Convivència del Centre 

- Trobada amb antics i antigues alumnes estudiants per compartir experiències, dubtes 

... 

o Alumnes dels diferents Batxillerats. 

o Alumnes de diferents Cicles Formatius. 

 

Estem molt agraïts a totes les persones i entitats col·laboradores. 

Les nostres Jornades suposen un gran esforç organitzatiu que compartim amb altres centres 

d'Alcoi. Aquest curs, amb els col·legis Sant Vicent de Paül i José Arnauda. 

 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol cosa que necessiteu. Moltes gràcies. 

Departament d'Orientació. 

 

Nota: Les dates previstes poden variar per qüestions organitzatives degudes a la situació 

actual. 


