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➢Conèixer totes les opcions possibles un cop acabat

l’ensenyament secundari obligatori.

➢Segons l’opció cal tenir més en compte l’expedient

acadèmic.

Per què parlar d’orientació?



Atorgament del GSE 

de l’EA (Junta d’avaluació)

50% competències

específiques i transversals

desenvolupades nivell A/B/C.

L’acreditació



L’orientació a segona ensenyança

Etapa 

d’autoconeixement

Qui sóc?

Com sóc?

Què m’agrada?

...

1r i 2n 4t

Etapa 

d’informació
+ d’autoconeixement

Presa de 

decisió

Cerca d’informació

Xerrades i activitats

d’orientació (jornades, saló 

ensenyament BCN)

Visita Batxillerat i CFP

Entrevistes Individuals

...

Entrevistes

amb

alumnes, 

famílies, 

tutor/es...

3r

Etapa 

d’autoconeixement
+ d’informació

Activitats PI i tutoria

Entrevistes individuals

(puntuals)



1. Recollir informació

2. Donar informació

3. Prendre una decisió



• Qüestionari de sondeig

• Entrevistes individuals d’orientació

• Test de preferències professionals 

• Reunions amb tutor/es i equips educatius

• Activitats diverses d’orientació

• Activitats d’autoconeixement a tutoria

1. RECOLLIR INFORMACIÓ



• Presentació i explicació de la continuïtat

d’estudis (cicles formatius, batxillerats, beques...)

• Construcció de l’itinerari formatiu

• Xerrades informatives sobre àmbits

professionals

• Visita al saló de l’ensenyament a BCN (16/03/23)

• Visita del centre de Batxillerat i de Formació

professional d’Andorra

• Informació individual

2. DONAR INFORMACIÓ



Entrevistes individuals

Converses amb la família

Decidir és un procés que es fa 

al llarg de la vida. 

La decisió és vostra!

3. PRESA DE DECISIÓ



• Opinió de la família.

• Què esperem de vosaltres?

● Sigueu realistes.

● Tingueu presents totes les sortides possibles.

● Comenceu a construir un possible itinerari 

ara, no esperem la darrera UT. 

● Aprofiteu les sessions de tutoria on destinareu 

temps a l’autoconeixement i a la construcció 

del propi itinerari formatiu.

Altres aspectes a tenir en compte:





Què puc fer després de 4t

AMB graduat SENSE graduat

Món laboral

CAP / BAC Pro (Lycée)

Acadèmia Perruqueria

Graduat per lliure

DPI (Centre Formació professional)

Fent Camí (Programa FPNSM)

Batxillerat Andorrà

Batxillerat Francès

Batxillerat Espanyol

FP Andorra DPI / DEP / BP

FP Espanya PFI / CFGM / GS

FP França CAP / BAC Pro



DPI / DEP / BP / IB POP

Diploma professional inicial

Diploma d’ensenyament professional

Batxillerat professional

Batx internacional Programa 

orientació professional

CAP / Bac Pro

Certificat aptitudes professionnelles

Batxillerat Professional

PFI / CFGM / CFGS

Programes de formació i inserció

Cicle formatiu de grau mitjà

Cicle formatiu de grau superior

S’inicia als 16 anys
• Excepcionalment als 15 (DPI)

S’inicia als 15 anys S’inicia als 16 anys

Dura 2, 3 o 4 cursos acadèmics Dura 3 cursos acadèmics Dura 2 o 4 cursos acadèmics

Continguts generals/competencials i professionals Continguts professionals

Estades formatives obligatòries en empreses

Titulacions específiques dins d’una família professional

Permeten una continuïtat en els estudis

La formació professional 

ANDORRA FRANÇA ESPANYA



Els batxillerats presencials a Andorra

Escola Andorrana

• Itinerari basat en tres eixos fonamentals: personalització, globalització i

transversalitat, amb especialització en un o més dels quatre àmbits de

coneixement:

• Llengües i literatura

• Individu i societat

• Ciències i matemàtica

• Arts

• Progama Diploma IB

Col·legi Sant Ermengol
• Batxillerat de Ciències i Tecnologia

• Batxillerat Humanitats i Ciències Socials

Colegio Maria Moliner

Seccion secundaria y 

bachillerato

• Batxillerat de Ciències i Tecnologia

• Batxillerat Humanitats i Ciències Socials

Lycée Comte de Foix

• Batxillerat general seguint itinerari personalitzat amb especialització en 

diferents àrees (avec 3 spécialités de 4h à choisir pour la première 

puis 2 spécialités de 6h en terminale).

• Batxillerat tecnològic (STMG), Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Agora International (col·legi privat) • Batxillerat de Ciències i Tecnologia

• Batxillerat Humanitats i Ciències Socials

• Progama Diploma IB



El batxillerat Escola Andorrana

Bloc 1: 

desenvolupament i 

iniciativa personal

Bloc 2

Assignatures obligatòries Assignatures de lliure elecció 
(per àmbits de coneixement)

Català Llengües i literatura

Anglès Individu i societat

Arts

Ciències i matemàtiques

Bloc 1

Educació física

Filosofia

Projectes (de recerca / actuació i servei (PAS)



IB-PD- CURRÍCULUM DEL PD

● Enfocaments d’ensenyament-

aprenentatge

● 3 components troncals

○ TdC- Teoria del coneixement

○ Monografia

○ CAS- Creativitat, activitat i servei

● 6 grups d’assignatures

○ G1: Estudis de llengua i 

literatura

○ G2: Adquisició de llengües

○ G3: Individus i societats

○ G4: Ciències

○ G5: Matemàtiques

○ G6: Arts

Figura1. Programa del Diploma de l’IB. International Baccalaureate Organization 

El batxillerat Internacional 



CAP

Lycée Comte de Foix: assistant technique 

en milieu familial et collectif

+ Bac Pro (cuina, restauració, comerç, electrotècnia i gestió administrativa)

DPI (estètica i perruqueria, operador i atenció usuari / manteniment d’habitatges i instal·lacions / 

serveis comercials)

Fent Camí

Graduat per lliure

Sense el graduat escolar…







per la vostra 

atenció!



Sondeig inicial


