Em gaudeixo que el nostre Ins tut ngui clar aquell precepte
ancestral d’assolir una “mens sana in corpore sano” i que es
doni gran importància a l’educació sica i als esports. La nostra
Associació Espor va és una magníﬁca expressió de la vàlua d’un
bon currículum de formació sica i també, de l’interès que tenen els alumnes a prac car els esports que consideren més
adients a llurs ap tuds i desitjos.

Dr. Carles Vallbona

Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers
Telèfon: 938600021
h8p://iescarlesvallbona.cat
centre@iescarlesvallbona.cat

ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ 2015

Ins tut Carles Vallbona

Ins tut Carles Vallbona
ESO
BATXILLERAT
CICLES FORMATIUS
CAS
Ins tut d’atenció preferent a la pràc ca espor va

A C t i v i t a t s d ’o r i e n t a c i ó 2 0 1 5

ESO

CICLES FORMATIUS

BATXILLERAT

Portes obertes

Portes obertes

Portes obertes

Dimecres, 25 de febrer, a les 18:00h

Dijous, 16 d’abril, a les 18:00h

Dimecres, 15 d’abril, a les 18:00h

Preinscripció ESO

Preinscripció CF Grau Mitjà

Preinscripció Batxillerat

De l’10 al 17 de març

Del 12 al 19 de maig

Del 12 al 19 de maig

Visita Fira Guia’t
Dies 4, 5 i 6 de març

Preinscripció CF Grau Superior

Sortides amb els alumnes:

Visita al Saló Ensenyament

Sessió d’orientació per als pares
i mares i alumnes que cursen
l’últim curs d’un grau mitjà

Dimecres, 19 de març

Setmana de l’orientació
Del 13 al 17 d’abril
•

Treball previ a les tutories

•

Xerrades orientació per als
alumnes

•

Orientació a Batxillerat

•

Orientació a Cicles Formatius

•

Experiències exalumnes

•

Projecte de recerca i orientació

•

Presentació de l’itinerari acadèmic i professional per part
dels alumnes

Xerrada orientació per a
pares i mares
Divendres, 10 d’abril, a les 20:00h

Del 26 de maig al 3 de juny

Dijous, 7 de maig, a les 18:00h

CURS ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Sessió d’orientació per als
alumnes que cursen CAS
Dijous, 7 de maig, a les 11:30h

•

Portes obertes UAB

•

Visita al Saló de l’ensenyament
Divendres 20 de març

Activitats :
•

Xerrada Universitat de VIC (UVIC)

•

Xerrada Universitat de Barcelona(UB)

•

Tallers Salut-Escola de la Facultat
de Ciències de la Salut Blanquerna
(Universitat Ramon Llull)

