
09.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada 
Montserrat Llobet, Directora general d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat 

09.30 h Què cal tenir en compte en els estudis d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat 
Anna Rosanas i Iolanda Guevara, Servei d'Ordenació Curricular de 
l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat 

10.15 h La Formació Professional, avui 
Marta Nel·lo, cap del Servei d'Ordenació de la Formació 
Professional Inicial 

11.00 h Programes de formació i inserció 
Rosa Solans, cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació 
Professional 

11.30 h Pausa cafè 

12.00 h Fes de la teva passió artística, creativa, esportiva i 
lingüística la teva professió! 
Olga Adroher, cap del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de 
Règim Especial 

12.45 h La formació no presencial 
L’Institut Obert de Catalunya (IOC) 
Francesc Pomés, Director de l’Institut Obert de Catalunya 

13.15 h Noves oportunitats i continuïtat formativa per a 
les persones adultes 
Enric Castella, cap del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació 
d'Adults 

13.45 h Accés a les universitats catalanes 
Jesús Maria Prujà, Cap de l’Oficina d'Accés a la Universitat 

14.30 h Tancament de la jornada 

Jornada: Accés als estudis i continuïtat formativa  



Benvinguda i presentació de la Jornada 
 

Montserrat Llobet, Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 



Accés als estudis i continuïtat formativa  
Servei d’informació i orientació 

 
Jornada prèvia al saló de l’Ensenyament 



Espai del Departament d’Ensenyament 

Orientació 
Despatxos 
Taules 
Xerrades 

FP 

informació 



El Saló de l’Ensenyament és una activitat més dins del 
conjunt d’actuacions de l’orientació educativa 



º Nous continguts del web Estudiar a Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contingut: pautes, eines i recursos per fer de l’orientació una acció continuada 



º Repte educatiu:  
Integrar l’acció orientadora dins del currículum competencial 

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 
obligatòria. 

Article 1  
Objecte  

L’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix d’acord amb un model 
d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en el marc d’un sistema que preveu l’orientació 
educativa i l’atenció a tot l’alumnat com la principal eina per afavorir la continuïtat formativa en els 
ensenyaments postobligatoris. 

 



Què cal tenir en compte en els estudis d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat 

 
Anna Rosanas i Iolanda Guevara, Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació 

Secundària Obligatòria i el Batxillerat 



La Formació Professional, avui 
 

Marta Nel·lo, cap del Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial 



Programes de formació i inserció  
 

Rosa Solans, cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional 



Pausa cafè 
 

11.30 a 12.00 hores 



Fes de la teva passió artística, creativa, esportiva i 
lingüística la teva professió!  

 
Olga Adroher, cap del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial 



La formació no presencial  
 

Francesc Pomés, director de l’Institut Obert de Catalunya  



Noves oportunitats i continuïtat formativa per a les 
persones adultes  

 
Enric Castella, cap del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults 



Accés a les universitats catalanes 
 

Jesús Maria Prujà, Cap de l’Oficina d'Accés a la Universitat  



Tota la informació d’avui estarà 
disponible properament al web XTEC 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/ 
 

Servei d'Orientació i Serveis Educatius 



MOLTES GRÀCIES !!! 


