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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

1. VALORACIÓ ACADÈMICA:

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

ALTRES ENSENYAMENTS: ______________________________________________q

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 Formació Inicial (PFI)

Ensenyaments d'adults (més grans de 18 anys)

CONSELL ORIENTADOR S4 
Curs: 2022/2023

Cognoms, Nom
núm. IDALU: XXXXXX0002 

dd/mm/aaaa
Quart d'ESO-A

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, quant a l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'Educació
Secundària Obligatòria, l'equip docent elabora el consell orientador al final de cada curs a partir de la informació recollida al
llarg del curs escolar i conté l'orientació no vinculant sobre l'itinerari formatiu de l'alumne i les recomanacions per al curs
següent.

L'equip docent valora que l'alumne:

ha assolit les competències dels àmbits i matèries del curs

no ha assolit les competències dels àmbits i matèries del curs
q
q

En referència als hàbits de treball:

se li observa maduresa

la manca d'hàbits li influeix en el seu rendiment
q
q

L'equip docent observa que l'alumne té les habilitats, les estratègies i els procediments necessaris relacionats amb les
competències transversals:

Àmbit personal i socialq SÍ q NO

Àmbit digitalq SÍ q NO

2. PROPOSTA I RECOMANACIONS:

L'equip docent proposa que l'alumne:

Obtingui el Graduat en ESO

No obtingui el Graduat en ESO, i pugui optar per alguna d'aquestes alternatives acadèmiques:

q  
q

q
q
q
q

L'equip docent emet les recomanacions següents:

Incorporació al món laboral

Continuïtat d'estudis
q
q

[nom del professor/ra tutor/ra] 

La Seu d'Urgell, juny de 2023


