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Barcelona, 22 de gener de 2015   
 
 

Benvolguts/des pares i mares d’alumnes de 2n de Batxillerat, 

                  Com ja vam comentar a la reunió informativa de principi de curs, durant aquesta etapa de 

Batxillerat, el alumnes han de començar a pensar què faran després de l’Ensenyament Secundari 

Postobligatori. Per aquest motiu, per orientar els/les vostres fills/es per tal de facilitar la decisió que han (que 

heu) de prendre respecte al seu futur acadèmic, posem en marxa el Programa d’Orientació Acadèmico-

professional. En aquesta línia, al llarg del segon trimestre de l’any escolar, hi ha previstes les següents 

activitats: 

 El dimarts 27 de gener, a les 9.00h, xerrada sobre el Món Universitari a càrrec dels ex-alumnes 

Sergi Cantos, Mariona Esquerdo i Daniel Rebollo. 

 El dijous 29 de gener, a les 9.00 h, xerrada sobre els Cicles Formatius de Grau Superior a càrrec del 

Sr. Daniel Ramírez, Coordinador de CFGS de LaSalle Gràcia. 

 El dimarts 3 de febrer, a les 12.30 h (a l’Aula Polivalent), reunió informativa en la qual especialistes 

d’EducaWeb presentaran als alumnes tot el ventall de possibles sortides acadèmiques i els 

informaran dels factors que intervenen en la presa de decisions. En acabat, es respondran tots els 

dubtes sobre els futurs estudis dels vostres fills. 

 El dijous 5 de febrer, participaran en la Jornada de Portes Obertes de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, en la qual assistiran a la xerrada informativa del grau universitari que volen estudiar. 

 El dilluns 23 de febrer, durant el matí, participaran en una Aula Mòbil, a càrrec d’EducaWeb, en 

què faran recerca de tota la informació que necessiten per escollir un centre d’estudis superiors. 

 Per últim, el divendres 20 de març, visitarem el Saló d’Ensenyament, on l’alumnat tindrà 

l’oportunitat d’assessorar-se personalment respecte opcions triades, en què consisteixen i on cursar-

les. 

Confiem que aquestes activitats i la informació proporcionada, juntament amb l’atenció i l’assessorament 

personalitzats a cada família que podeu sol·licitar a la tutora o a la Coordinadora de Batxillerat, ajudin a 

prendre la decisió correcta.  

Recordeu que les dates de prematrícula de les PAU són del 18 de febrer al 2 de març. 

 

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