PRESENTACIÓ
El Departament d’Orientació de l’Institut Nicolau Copèrnic us
presenta la VII Jornada d’Orientació Educativa.
Enguany comptem de nou amb exalumnes del nostre centre que
encantats ens explicaran la seva experiència formativa,
professional i personal segons diferents itineraris.
Hem preparat uns tallers que esperem siguin del vostre gust en
funció de les preferències i prioritats de cadascun de vosaltres.
I finalitzem amb Rosaura Alastruey, experta en “conèixer i
connectar persones interessants”, que ens explica com fer
Networking (Ben Fet).
Durant aquest dia compartim amb l’alumnat de 4t. d’ESO un
intercanvi d’experiències que esperem que els permeti ampliar
la seva visió i coneixements sobre el món formatiu i laboral que
els espera.
Molta sort a totes i tots en el camí que aviat inicieu!
A la vida no hi ha problemes, hi ha reptes.
El problema t’atura,
el repte t’estimula.
Joan Vaello (Orientador)

Agraïm la col·laboració en aquesta jornada a :

PROGRAMA
10:00 a 10:20 h. Pati
8:00 a 8:15 h. Rebuda de l’alumnat de 4t d’ESO i informacions prèvies.
8:15 a 8:45 h. Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Miquel Cortés.
Tècnic de suport d'FP dual al Departament d'Ensenyament.

10:20 a 12:20 h. TALLERS DIVERSOS:
-

Xerrada de Batxillerat, a 4t A
o Eric Montenegro. Batxillerat tecnològic
o Andrea Roman. Batxillerat científic
o Joana Pérez. Batxillerat Humanístic
o Ana Páez. Batxillerat Social.
o Minerva Ruíz. Batxillerat Artístic (Escènic)
A càrrec de Dolors Arenas i Manel Bort.

-

Taller d’Informàtica (Impressió en 3D), aula de 4t B.
A càrrec de Roberto Ferrero i Dani Martínez.

-

Sortida - Taller de les famílies de Comerç i Màrqueting, Mecanització
i Instal·lacions elèctriques, a l’Institut Salesians.

-

Taller “Píndola de salut”, aula de 4t C, a càrrec de Creu Roja Terrassa.

8:45 a 10:00 h. . Taula rodona “Els nostres exalumnes”














Marcel Matarín. Estudiant de CFGM Climatització Fred i Calor (Dual)
a l’Ins Santa Eulàlia.
Imad Flaminco. Cursant PFI de Comerç i Vendes a l’Ins Santa Eulàlia.
Ayoub Sahrane. Cursant PFI d’Aux. Administratiu a l’Ins Santa Eulàlia.
Yelko Martínez. Estudiant del CFGM d’Atenció a persones en situació
de dependència.
Juan Antonio Guevara. Estudiant del CFGM de Carrosseria a l’Institut
Castellarnau de Sabadell.
Pedro Gavilanes. Tècnic mig en Torn i Fresa i actualment estudiant de
CAS a l’Ins Nicolau Copèrnic.
Mohamed Ben Messaud. Tècnic mig en Xapa i pintura i actualment
estudiant de CAS a l’Ins Nicolau Copèrnic.
Manolo Martínez. Estudiant del CFGS de Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma a l’Ins Nicolau Copèrnic.
Ana Páez. Estudiant del grau universitari de Criminologia, en
pràctiques a un centre penitenciari obert a Barcelona.
Joana Pérez. Estudiant del curs de Maquillatge de cinema, TV i
caracterització, a Cazcarra (Barcelona).
Marta González. Estudiant del CFGS d’Educació Infantil a l’Escola El
Pinar de Sant Cugat del Vallés.
Minerva Ruíz. Tècnica Superior d’Animació sociocultural i turística i
empresària.
Lorena Delgado. Estudiant del CFGS de Dietètica i Nutrició.

Moderador: Sr. Ernest Puig. Professor recent jubilat de l’Ins Nicolau
Copèrnic.

12:20 a 12:40 h. Pati

12:40 a 13:35 h. Xerrada “Networking, el valor afegit als meus estudis”.
A càrrec de la Sra. Rosaura Alastruey. Experta en Networking Professional
(BEN FET).

13:35 a 14:30 Cloenda de la Jornada, intercanvi d’experiències i valoració
final. Cada grup a la seva aula.

