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D'acord amb el que disposa la normativa vigent, quant a l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'Educació
Secundària Obligatòria, us fem avinent, en nom de la Junta d'Avaluació, de l'informe orientador sobre el futur acadèmic i
professional del vostre fill. Aquest informe s'emet tenint en compte els interessos acadèmics i professionals del vostre fill i el
seu nivell d'adquisició dels objectius de l'Educació Secundària Obligatòria. És confidencial i, de cap manera, té caràcter
obligatori. Ara bé, en qualsevol cas seria desitjable que el vostre fill no abandonés el seu procés formatiu.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 
Curs: 20__/__

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Cognoms, Nom  
Data de naixement

Quart d'ESO-__

Cognoms i Nom, professorat tutor de Quart d'ESO-__ 

La Seu d'Urgell, ___ de ________ de 20__

1. VALORACIÓ ACADÈMICA:

2. RESULTAT SEGONS EL QÜESTIONARI D'INTERESSOS PROFESSIONALS:

4. CONSELL ORIENTADOR:

q

BATXILLERAT

Arts

Ciències i Tecnologia

Humanitats i ciències socials

q

q
q
q

Cures auxiliars d'infermeria + Atenció a persones en situació de dependència

Gestió administrativa

Sistemes microinformàtics i xarxes

Altres famílies professionals: _____________________________

q
q
q
q

Respecte a totes les capacitats previstes en els objectius
d'etapa i en els de les diferents matèries fins al moment de la
2a. avaluació, creiem que el vostre fill les ha assolit d'una
manera:

satisfactòria (o suspeses)

suficient (1 o 2 suspeses)

discreta (3 o 4 suspeses)

deficient (5 o més suspeses)

q
q
q
q

En referència als hàbits de treball: se li observa maduresa

la manca d'hàbits li influeix en el seu rendiment

qHa realitzat el qüestionari? SÍ q NO

q
q

Àrees prioritàries d'interès: Artística

Administrativa
q
q

Mecànica

Relacional
q
q

3. INTERESSOS DE L'ALUMNE:

ALTRES ENSENYAMENTS

Ensenyaments esportius

Ensenyaments professionals de música

Ensenyaments professionals de dansa

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

q

q
q
q
q

L'equip de professorat, en cas que l'alumne superi el 4t
d'ESO, considera que:

està d'acord amb la seva opció

creu millor l'opció de ___________________________
q
q

En cas que l'alumne no superi el 4t d'ESO i, per tant,
no obtingui el Graduat en ESO, les alternatives
acadèmiques són

Repetició de curs (fins als 18 anys)

Proves lliures en el mateix institut (a partir 18 anys i durant
els 2 anys següents, màxim 5 matèries suspeses)

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Ensenyaments d'adults (més grans de 18 anys)

q
q

q
q

Forces armades

Món laboral
q
q

Aire lliure

Científica
q
q

Socialq


