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Tens a les teves mans una sèrie de recursos en diferents formats per tal d’orientar-te en la recerca del
teu futur.
Abans de decidir és important tenir la màxima informació possible. Recorda que pots demanar orientació educativa al teu centre.
Et recomanem que parlis amb persones conegudes
que treballin en feines que t’agraden, pregunta’ls què
fan, quines capacitats desenvolupen, què van estudiar...
També et recomanem que vagis a visitar els centres
on imparteixen els estudis que t’interessen i els demanis informació.
Vés al Servei Local d’Ocupació (SLOP) i pregunta quin
perﬁl laboral/professional demanen a les empreses
on t’agradaria treballar.
Si tot i així tens dubtes o vols més informació, vine al
Servei d’Educació i mirarem d’ajudar-te.

Recursos d’orientació educativa

Servei d’Educació
Ajuntament de Parets del Vallès
Major, 2-4. Tel. 93 573 88 88. A/e: educacio@parets.cat
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En qualsevol moment es pot accedir al món laboral un cop
complerts els 16 anys
L’educació permanent és al llarg de tota la vida i s’hi pot
accedir a partir dels 16 anys
Hi ha oferta formativa presencial i on-line
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ADRECES D’INTERÈS PER A LA RECERCA D’ESTUDIS

què hi trobaràs

En primer lloc et recomanem que facis un qüestionari
d’autoconeixement. Et servirà per conèixer-te millor, saber quines
habilitats i competències tens. Quins són els teus interessos.
Què t’agrada fer...

entitat

web

Qüestionari d’aptiduds, preferències característiques personals i aptituds

www.gencat.cat/ /ensenyament/orientacio

Generalitat de Catalunya

Podràs fer un recorregut virtual que t’ajudarà a saber què
pots fer

http://gencat.ca at/ensenyament/orientacio

Generalitat de Catalunya

Una eina molt útil que t’ajudarà a deﬁnir el perﬁl professional

www.oﬁcinadetre eball.cat/cloe

Servei d’Ocupació de Catalunya SOC

Simulador El joc de les professions: Tria un personatge i
veuràs de què i com treballa

www.diba.es/de

Orientació acadèmica. Busca, escull o demana informació.
Amb graduat en ESO o sense.

www.educaweb.c cat/orientacioacademica

Assessoria d’orientació acadèmica.

www.oﬁcinajove.

cat/vallesoriental/

Oﬁcina Jove del Vallès Oriental
Contacte: Tel. 93 842 66 84

Guia informativa dels diferents ensenyaments postobligatoris de la comarca del Vallès Oriental

www.guia.vallesj

ove.cat

Consell Comarcal Vallès Oriental, Generalitat
de Catalunya, Diputació de Barcelona

Amb el GR comença el teu Gran Recorregut pel món dels
estudis i de les professions, no esperis que ningú decideixi
per tu. A partir d’ara, tu tries! Test i orientació, on-line.

www.qestudio.ca at/eltest

spresdeleso

Diputació de Barcelona

Educaonline.SL
Contacte: Tel. 807 288 879

Educaonline. SL Revista online d’orientació
acadèmica i professional per a joves de 16 a
20 anys. Contacte: Tel. 807 288 879
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estudis
Programes de Qualiﬁcació Professional Inicial PQPI

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Graduat en ESO (GES), ensenyament no reglat, Cicles Formatius etc.
a distància
Formació especíﬁca no reglada en acadèmies privades

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Cicles Formatius de Grau Superior

Universitat
Cursos de català
Formació professional a distància

2

Un cop fet, cal veure quines opcions tens segons
l’edat, els requisits que es demanen ( estudis previs,
prova d’accés..), les matèries que predominen, els
camps professionals en què tenen aplicació...

requisits
· Majors de 16 anys (o que els compleixin al llarg de l’any) sense graduat
en secundària. Durada d’un curs escolar. Possibilitat de passar a Cicle
Formatiu de Grau mitjà a obtenir el graduat en educació secundària o
entrar en el món laboral
· Per lliure o assistint prèviament a un curs de preparació. Cal tenir 17
anys (o que es compleixin al llarg de l’any) La prova és anual i es fa a
principis del mes de maig
· Per lliure o assistint prèviament a un curs de preparació cal tenir 18
anys. Inscripció via Internet al Departament d’Ensenyament de la Generalitat entre febrer i març
· Tenir 18 anys. Institut Obert de Catalunya (IOC). Contacte: Ioc.xtec.cat
Centre de suport IOC a Granollers Institut Celestí Bellera. www.bellera.cat
· Depenent del tipus d’estudi varien els requisits d’accés. Cada centre
estableix uns estudis mínims per accedir als diferents ensenyaments que
imparteix
· Graduat en ESO. Pot ser a distància o presencial (el curs 2013-14 Curs
especíﬁc)
· Amb el batxillerat, superant una prova d’accés o superant un curs de
formacio especíﬁca (curs 12-13) i cal tenir 19 anys. Pot ser a distància o
presencial
· Amb batxillerat i selectivitat o Cicles de Grau Superior
· Oﬁcines de Català dels Ajuntaments. Cal tenir 16 anys amb autorització
paterna
· Et preparen per a les proves oﬁcials. FPadistancia.org
Direcció General de Formació Professional. www.xtec.cat/fp
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I en tercer lloc, cal buscar els centres on es pot cursar
en la zona que més et convingui

web

entitat

Informació d’estudis reglats i no reglats. Assessorament personalitzat
Tel. 93 301 39 78. A/e: informacio@cisec.org

www.cisec.org

Centre d’Informació i Serveis a
l’Estudiant a Catalunya

Sistema educatiu, preinscripcions, directori de centres Guia Ensenyaments postobligatoris

www.guia.vallesjove.cat/

Consell Comarcal

Tota l’oferta educativa del centre Tel. 93 562 32 03
A/e: instorredemalla@xtec.cat

www.instorredemalla.cat

Institut Torre de Malla de Parets
del Vallès

Tots els centres de Catalunya i les seves especialitats
Tel. 93 551 69 00

www.20gencat.cat/queestudiar/
onestudiar

Generalitat de Catalunya

Estudis i Cursos de preparació CFG Tel. 93 849 98 88
A/e: secretaria@cfavalles.org

www.cfavalles.org/

Escola d’adults de Granollers

Estudis i Cursos de preparació GES, curs de preparació proves d’accés
CF. Tel. 93 562 21 52. A/e: a8062043@xtec.cat

www.xtec.cat/afaparets

Escola d’adults de Parets
del Vallès

Estudis i Cursos de preparació CFG Tel. 93 570 15 48
A/e: a8055385@xtec.cat

www.cfamollet.weebly.com/

Escola d’adults de Mollet

Cursos per a persones en situació d’atur. Tel. 012

www.oﬁcinadetreball.gencat.cat cursos

Generalitat de Catalunya
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