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Notícies

Orientació professional a l'IES
Conferències  sobre  els  estudis  i  la  formació 
professional dels alumnes de 4t del IES Lliçà

Aquest any també s'han iniciat un seguit d'activitats 
que tenen com a finalitat orientar els alumnes en 
el  seu  futur  professional.  Aquestes  activitats 
corresponen al Disseny Curricular de 4t ESO que en 
el  marc  de  l'Acció  Tutiorial  preveu  dedicar  un 
trimestre a l'orientació professional dels alumnes. 
Lës per això que l'ajuntament del nostre municipi 
en  col·laboració  amb  l'IES  Lliçà  ha  realitzat  una 
sèrie  d'exposicions  i  conferències  dedicades  a 
l'orientació professional dels alumnes de 4t d' ESO. 

La primera conferència es va dedicar als alumnes 
que volien continuar els seus estudis. Es va parlar 
de  les  diferents  modalitats  de  batxillerat  i  les 
carreres  que  es  poden  fer  segons  la  modalitat 
escollida, també de l'oferta dels cicles formatius i 
els centres on es poden cursar, també dels Plans de 
Garantia Social i d'altres modalitats d'estudi...

Batxillerat:  Hi  ha  diferents  modalitats,  Científic, 
Social, Tecnològic, Artístic i Humanístic. En acabar 
el Batxillerat es fan unes proves anomenades PAAU. 
Són  les  proves  d'Accés  a  la  universitat,  amb  la 
mitjana de les notes de Batxillerat i de les PAAU, 
es  fa  la  mitjana  que  servirà  per  entrar  a  les 
facultat.  Les  facultats  tenen  una  nota  de  tall  a 
partir de la qual admeten els estudiants segons les 
places ofertades. Una altra sortida és fer un cicle 
formatiu de grau superior.

Cicles Formatius: N'hi ha de dos tipus, de grau mig 
i de grau superior. Després de 4t d'ESO si no s'escull 
l'opció de batxillerat es  pot fer  un cicle de grau 
mig, en acabar es pot fer una  prova d'accés i fer 
un cicle de grau superior. En acabar-lo també es 
pot optar per accedir entrar a la  Universitat.

Si no s'opta per cap de les dues opcions, la sortida 
és el món laboral. I si no s'aconsegueix el Graduat 
d'ESO sempre es poden realitzar Plans de Garantia 
Social,  normalment  ofertarts  pels  diferents 
ajuntaments o entitats privades.

A  la  segona  conferència  es  va  parlar  del  SOVT 
(Servei d'Ocupació de La Vall de Tenes), que és una 
entitat  que  ajuda  a  buscar  feina  i  a  trobar  un 
primer lloc de treball al món laboral. També es van 
donar a conèixer  les diferents tècniques de recerca 
de feina, com per exemple, la xarxa de relacions, 
la borsa de treball i l'autocandidatura.

Al  mateix  temps  també  es  va  informar  sobre 
aspectes  pràctics  com  el  contracte  laboral,   el 
salari,  la  signatura  del  contracte,  la  nòmina  i  el 
període de prova,i ,en general, dels  drets i deures.

Ens van parlar de les habilitats socials i personals 
que demanen les empreses:

• Capacitat de comunicació.

• Saber treballar en equip.

• Responsabilitat.

• Capacitat per aprendre.

• Saber resoldre conflictes.

• Saber situar-se dins de l'empresa.

• Iniciativa i autonomia.

• Organització.

• Adaptabilitat i flexibilitat.


