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Barcelona, 20 de gener de 2015 
 

 

Benvolguts/des pares i mares dels alumnes de 4t d’ESO, 

 

                  Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos, tal i com us vam 

anunciar a la reunió d’inici de curs, que posem en marxa el programa d’orientació acadèmico-

professional destinat als alumnes de 4t d’ESO. Com ja sabem, és l’últim curs d’aquesta etapa 

i un dubte comença a agafar força: després de l’ESO, què? A tal efecte, aquest segon trimestre 

de l’any escolar té com a objectiu orientar tant com puguem els vostres fills per tal de facilitar 

la decisió que han (que heu) de prendre respecte el seu futur acadèmic. En aquesta línia, hi ha 

previstes les següents activitats: 

 

 Els dies 11 (4t B), 18 (4t A) i 26 (4t C) de febrer (en diferents sessions), els alumnes de 

4t A, B i C, respectivament, participaran en una jornada d’orientació, PORTA 22, a 

Barcelona Activa, en la qual assistiran a xerrades informatives i tallers on podran 

preguntar i resoldre tots els dubtes quant a les sortides acadèmico-professionals després de 

l’ESO. 

 Els dies 3 (4t B), 17 (4t A) i 24 (4t C) de febrer, en diferents hores i per grups, el director 

del centre, el Ricard López, els informarà sobre el Batxillerat en general i, de manera 

més concreta, sobre les modalitats que poden cursar a la nostra escola. A més, se’ls 

lliurarà la documentació informativa per tal que us la facin arribar. 

 El dimecres 25 de febrer, a les 19.00h, Jornada de Portes Obertes exclusiva per als 

nostres alumnes de 4t d’ESO. Els pares i alumnes que ho desitgin podran assistir a una 

reunió informativa sobre el Batxillerat al nostre centre i, a continuació, podran fer un 

recorregut per les instal·lacions on es desenvolupa aquesta etapa.  

 El dissabte 28 de febrer, durant el matí, se celebrarà una altra sessió de Portes Obertes 

per a totes aquelles famílies que vulguin conèixer més de prop la nostra escola. 

 A partir del 2 de març, la Cap d’Estudis -Maite Millat- i la Coordinadora Pedagògica -

Mamen Gargallo- realitzaran una entrevista personal a cadascú dels alumnes de 4t 

d’ESO per acabar d’informar-los i orientar-los sobre la decisió que han de prendre. 

 



 

Després de les entrevistes personals, es portaran a terme les següents gestions: 

o Reserva de plaça. 

o Sessió informativa sobre les Modalitats del Batxillerat, Matèries i PAU a 

càrrec de la Coordinadora Pedagògica només per a aquells que han reservat 

plaça. 

o Confirmació de plaça i tria de Matèries de Modalitat i/o Optatives. 

 

A més, al llarg del mes de gener, els alumnes de 4t d’ESO realitzaran activitats 

d’AUTOCONEIXEMENT per tal que els alumnes siguin conscients dels seus interessos i 

preferències acadèmico-professionals. 

 

Esperem que totes aquestes activitats, juntament amb l’atenció i l’assessorament 

personalitzats per part dels/de les tutors/es corresponents o de qualsevol dels membres de 

l’Equip Directiu, us ajudin a prendre la decisió correcta. 

 

Aprofitant l’avinentesa i agraint la vostra col·laboració, us saludem  

                                                           

CORDIALMENT 

 

 

L’Equip Directiu 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Jo, .........................................................................................................., pare/mare 

de l’alumne/a........................................................................, de 4t d’ESO........, he 

llegit la circular i tinc coneixement del seu contingut. 

 

Data i signatura 

 


