
PRESENTACIÓ 
 
El Departament d’Orientació de l’Institut Nicolau Copèrnic us 
presenta la X Jornada d’Orientació Educativa. 
 
Per nosaltres és una jornada molt especial perquè hem arribat a 
la X edició amb molta il·lusió, entusiasme i ganes de continuar 
oferint al nostre alumnat el millor quant a orientació, 
informació i recursos al seu abast. 
 
Enguany  farem de nou la jornada a l’Auditori del mNACTEC i 
comptem amb la presència de la Rosaura Alastruey, experta en 
Networking professional (BEN FET) per tal que ens aporti noves 
mirades sobre l’ús d’Internet.  
 
Els nostres exalumnes ens esperaran en diferents xerrades-
tallers, distribuïts en diferents espais  per explicar la seva 
experiència formativa, professional i personal  segons diferents 
itineraris. 
 
També convidem a les famílies a assistir i participar ja que la 
seva experiència professional i laboral pot ser un punt de 
referència per tot l’alumnat. 
 
Esperem que aquest intercanvi d’experiències i mirades sigui 
d’utilitat al nostre alumnat de 4t per ampliar la seva visió i 
coneixements sobre el món formatiu i laboral que els espera i 
poder fer una bona presa de decisions. 
 
Molta sort a totes i tots en el camí que aviat inicieu! 

 

Agraïm la col·laboració en aquesta jornada als exalumnes, professorat 

del Copèrnic, famílies  i: 

 
 
 



PROGRAMA DE LA JORNADA  
 

8:40 h.  Trobada de l’alumnat de 4t d’ESO al mNACTEC. 

 

 9:00 h. a 9:15 h. Entrega de documentació. 

 

9:15 a 10:00 h. Xerrada “174 portes”, a càrrec de Jordi Cárdenas, coordinador 

de qualitat i Víctor Lino, cap d’estudis d’FP de l’Ins Nicolau Copèrnic. 

 

10:00 a 11:00 h. Presentació de la Jornada i Xerrada “Internet ho sap TOT DE 

TU. I tu?”, a càrrec de la  Sra. Rosaura Alastruey, Experta en networking 

professional  (BEN FET). 

 

11:00 a 11:30 h.  DESCANS (pati del mNACTEC) 

 

11:30 a 13:30 h.  Distribució de l’alumnat de 4t en els diferents tallers: 

 

TALLER 1: Xerrada Batxillerat, estudis superiors i FOAP.  

AULA FRANCESC SALVÀ del mNACTEC. 

Moderadors: Lluís Masnou, tutor de 2n de Batxillerat i Dolors Arenas, cap 

d’estudis, amb els exalumnes: 

 

 Sara Gutiérrez.  2n de batxillerat científic a l’Ins N. Copèrnic 

 Júlia Gil.  1r de batxillerat humanístic  a l’Ins N. Copèrnic. 

 Jan Puigdellívol.  1r de batxillerat social a l’Ins N. Copèrnic.  

 Lluna Gil.  1r de batxillerat científic a l’Ins N. Copèrnic. 

 Lucía Martínez.  1r de batxillerat científic a l’Ins N. Copèrnic.  

 Rocío González. Batxillerat Artístic (Escènic) a l’Ins F. Casablancas de 

Sabadell. 

 Daniela Velandia. Batxillerat Artístic (Plàstic) a l’Ins Torre del Palau. 

 Joel Orta. Estudiant del Grau de Multimèdia a la UPC Terrassa 

 Judith Postigo. Estudiant del Grau de Filologia Castellana. UAB. 

 Sara Soldado. Estudiant del Grau de Comptabilitat i Finances. UAB. 

 Alex Roura. Estudiant de cursos de FOAP (Formació en Oferta d’Àrees 

Prioritàries). 

 Melanie Montenegro. Biòloga especialitzada en Conservació de la 

Biodiversitat i Dret Animal. 

 

 

TALLER 2: “Píndola de salut”,  a càrrec de Formació Creu Roja Terrassa, a 

l’AULA FERRAN CASABLANCAS del mNACTEC i amb la col·laboració dels 

exalumnes:  

 

 Ibtissam Ajouray. 1r del CFGM d’Auxiliar de cures en infermeria a 

l’Escola Edgar. 

 Claudia Lozano.  1r del CFGM d’Auxiliar de cures en infermeria a 

l’Institut I. Blanxart. 

 Claudia Dragomir. 1r del CFGM d’Auxiliar de cures en infermeria a 

l’Institut I. Blanxart. 

 Celeste Barrionuevo. 2n del CFGM d’Atenció a Persones en situació 

de dependència a l’Institut Montserrat Roig. 

 Carla Pérez. 1r del CFGM d’Atenció a Persones en situació de 

dependència a l’Institut Montserrat Roig. 

 

TALLER 3: Taller d’Informàtica, a càrrec del professorat d’Informàtica de l’Ins 

Nicolau Copèrnic. AULA 2.12 de l’Institut Nicolau Copèrnic, en col·laboració 

amb els exalumnes: 

 

 Marc Carmona. 1r del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, a 

l’Ins Nicolau Copèrnic. 

 Iker i Marc Montoro.  1r del CFGM de Sistemes Microinformàtics i 

Xarxes, a l’Ins Nicolau Copèrnic. 

 Cristian Mach. 2n del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, a 

l’Ins Nicolau Copèrnic.  

  

TALLER 4: Xerrada sobre Electromecànica de vehicles automòbils, a la 

Biblioteca del mNACTEC,  a càrrec dels exalumnes:  

 

 Lurdes Solano, 1r a l’Institut J.V. Foix, de Rubí 

 Sergi García. 1r a l’Institut Castellarnau, de Sabadell. 

 Jordi Ortega, 2n a l’Institut Castellarnau, de Sabadell. 


