Serveis d’orientació
Espai d’Autoconsulta

Visites Guiades
Recorregut orientador en el que l’alumnat anirà interioritzant
el procés de presa de decisions i coneixerà l’oferta
formativa al seu abast.
Destinataris: Alumnat.

Servei de consultes on line
Resolució de dubtes vinculats amb el món de la formació i les
professions. Servei actiu de l’1 de febrer al 30 de març.
www.ensenyament.com/servei-orientacio-en-linia
Destinataris: Alumnat, centres i professionals del sector.

Tallers EP!
Xerrades centrades en el procés de presa de decisions:
autoconeixement, itinerari formatiu, exploració professions,
mobilitat internacional…
Destinataris: Alumnat.

Càpsules Update

Disposició d’un espai d’autoconsulta per tal de resoldre per
un/a mateix/a totes aquelles qüestions referents a la tria dels
teus estudis.
Destinataris: Alumnat.

Assessorament individualitzat
Atenció personalitzada per resoldre tots els dubtes d’itineraris
formatius, requeriments d’accés, etc.
Destinataris: Alumnat.

Dossier d’informació acadèmica
Publicació que acompanya a la tria de l’itinerari formatiu i recull
tota la informació relativa al sistema educatiu reglat i no reglat.
És una bona eina de suport a la tasca orientadora.
Destinataris: Centres, professorat
i professionals del sector.

Professions en joc
Professionals amb diferents itineraris formatius, trajectòries
professionals singulars vinculades a diversos sectors
d’activitat, comparteixen coneixements i reptes amb l’alumnat.
Destinataris: Professorat i alumnat.

Seminaris en els que es treballen els aspectes clau del procés de
presa de decisions i les eines i recursos per l’acompanyament als
joves en la tria d’itinerari acadèmic i professional.
Destinataris: Centres, professorat
i professionals del sector.

Kit: “El teu Saló”
Materials didàctics, fitxes i eines de suport a l’orientació pel
professorat. Permet l’acompanyament en la presa de decisió
d’uns estudis i una professió de l’alumnat.
Destinataris: Professorat.

Àgora FP
Espai experiencial i de descoberta d’un dels itineraris
formatius amb més potencialitat, però a la vegada
més desconeguts per part dels joves: la Formació
Professional i la seva modalitat dual.
Destinataris: Alumnat.

“El repte de decidir”
Activitat room escape, en la que l’alumnat s’haurà d’enfrontar
al “repte de decidir”. És a dir, hauran de “Viure” el procés de
presa de decisions.
Destinataris: Alumnat.

93 737 81 07 Telèfon d’atenció
a l’estudiant i al profesorat
Servei per resoldre dubtes vinculats a l’oferta formativa, itineraris,
etc… i als docents per resoldre dubtes vinculats a les activitats.
Destinataris: Professorat i alumnat.

Video Faq’s
Vídeos explicatius d’orientació, amb preguntes vinculades al Saló
(quina oferta existeix, com localitzar-la, quins són els serveis
existents…) així com consells orientadors (requeriments d’accés,
aspectes a tenir en compte a l’hora de triar uns estudis, el procés
de presa de decisions entre d’altres…)

Saló de l’Ensenyament i Saló Futura
www.ensenyament.com / www.salofutura.com

Destinataris: Alumnat.
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