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Tema del mes: preinscripció escolar

1 ‘13

En els propers mesos s’inicien els períodes de preinscripció escolar per l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional que inicia nova etapa educativa o bé per si es vol canviar d’escola. Per
experiència sabem que una de les angoixes principals de les famílies és el fet de no escollir l’escola adequada o l’opció correcta
en el cas d’estudis post obligatoris desprès de l’ESO, per aquest motiu, us animem a informar-vos amb temps de l’oferta
educativa i de centres educatius acudint a les jornades de portes obertes que cada escola organitza (dates a confirmar amb
cada centre educatiu) o visitant el Saló de l’Ensenyament (14-18 març 2018).
És important recordar el paper de la família en el procés d’informació i orientació a l’hora de prendre una decisió tenint en
compte les característiques personals i acadèmiques del fill/a i, alhora, utilitzar el diàleg fluït amb els fills/es, educadors i
l’escola per tal de fer l’elecció adequada. També us recordem la importància de valorar les capacitats i interessos dels fills/es
per tal d’escollir de manera coherent en benefici d’un procés d’aprenentatges i creixement personal motivador i fructífer.
A continuació detallem més aspectes a tenir en compte i us oferim recursos web i online per fer una bona elecció. Restem com
sempre a la vostra disposició per ajudar-vos de la millor manera possible en aquesta qüestió o qualsevol del dia a dia familiar i
educatiu. Bon mes de febrer a tots i totes!

Aspectes a valorar entre pares/mares i
fills/es
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motius per canviar de centre.
Capacitats personals.
Trajectòria acadèmica fins al moment.
Motivació pels estudis.
Hàbits i tècniques d’estudis adquirits.
Integració i relacions en el context actual.
Interessos personals.
Visió realista de la perspectiva de futur.
Lloc on s’imparteixen els estudis.
Recursos econòmics per completar la formació.

Què estudiar desprès de l’ESO?
Si s’obté el títol d’ ESO i es vol cursar batxillerat:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/infogeneral/

Si s’obté el títol d’ ESO i es vol fer un itinerari
professional:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/infogeneral/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/infogeneral/
Si no s’obté el títol d’ESO i es vol continuar
estudiant:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/infogeneral/

Informació a la xarxa
Saló de l’Ensenyament
http://www.ensenyament.com/ca/
Directori centres educatius de Barcelona
http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/
centres_educatius/cercador#/cerca
Qüestionari d’interessos professionals
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/con
ec-interessos/questionari-autoconeixement/
Escollir escola – Canal Quòrum Psicopedagogia
https://www.youtube.com/watch?v=y-CNVkMAJIc
Preinscripcions – Generalitat de Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
Consorci d’Educació de Barcelona
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

Restem a la vostra disposició per
informar-vos del procés
d’inscripció, informació centres
educatius, oferta formativa,
orientació després de l’ESO i
Batxillerat. Us oferim suport i
acompanyament, compteu-hi!
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