1. ACTIVITATS
El desenvolupament d'este pla es pot agrupar en quatre àmbits diferenciats i
les actuacions que es realitzen respondran al quadre següent:
ACTIVITATS

TEMPORALITZACIÓ

1. Coordinació de l'equip directiu,
coordinadora d’ESO i
departament d’orientació de
l'IES amb els tutors/es dels
centres adscrits d'educació
17/X/2018
primària per tal de:
a. Valorar el Pla de Transició
2017-2018.
b. Planificar contingut i calendari
del Programa

2. Reunió de coordinació per a
realitzar l’anàlisi i la valoració
del currículum de 6é EP

• DEP.MATE 13/XI/2108
11:15h
• DEP.D’EF 13/XI/2018
12h
• DEP.ANGLÉS
14/XI/2018 12:15h
• DEP. CAST/VAL
15/XI/2018 12h
• DEP.MUS 21/XI/2018
12.15

3. Reunió conjunta per a realitzar
l'anàlisi i valoració de l'alumnat 20/II/2018
de 6é EP i traspassar informació

PERSONES IMPLICADES
• Equip directiu IES
• Coordinadora d’ESO
IES
• Depart. Orientació IES
• Tutors/es 6é EP
• Psicòleg/es dels

Gabinets
Psicopedagògics
Municipals i
Orientadors/es de l’SPE

• Caps departament

• Mestres de les diferents
matèries
• Caps de Departament
IES

• Orientador/a IES
• Psicòleg/es dels

Gabinets
Psicopedagògics
Municipals i
Orientadors/es de l’SPE

• PT i AL

4. Recollida d’informació rellevant
de l’alumnat de 6é EP:
- Informe psicopedagògic
- Full d’informació rellevant
- Elecció d’optatives

PER DETERMINAR

• Orientador/a IES
• Coordinadora d’ESO
IES
• Tutors/es 6é EP
• Psicòleg/es dels
Gabinets
Psicopedagògics
Municipals i

Orientadors/es de l’SPE

• PT i AL

5.Reunió Pla de Convivència:
Comparar els diferents plans de
convivència del CEIPS i IES per
arribar a un consens.

267XI72018 12h

6.Reunió conjunta d’AMPA

PER DETERMINAR






Director/a
Cap d’estudis
Coordinador/a de
convivència/igualtat
Coordinadora de
secundària

• AMPES de l’IES i dels
CEIPS

ORIENTACIÓ D'ALUMNES.
ACTIVITATS

TEMPORALITZACIÓ

Visita guiada a l'IES de l'alumnat de 6é
•
EP.
• La transició com a fi d'una etapa:
Dubtes de futur, expectatives, …
•
• Explicació de la vida en l'IES
• Informació sobre les possibilitats de
•
l'IES

PERSONES
IMPLICADES

12/II/18
• Caps d'estudis IES
CERVANTES• Professorat dels
FORTALENY
alumnes de 6é EP
14/II/18 RIOLAPERELLÓ-MARENY • Coordinadora
secundària
15-II/18
CARRASQUER

ORIENTACIÓ A FAMÍLIES.
ACTIVITATS

TEMPORALITZACIÓ

 Orientació als pares i mares,
informant-los sobre
característiques de l'ESO,
organització de l'IES i procés de
matriculació.
 Visita
guiada
pel
centre 21/II/2018 18:30
semblant a la que realitzen els
seus fills, per així apropar
també als pares a l'espai físic
on van a cursar els seus fills la
nova etapa educativa.
 Orientació personalitzada a
pares i mares d'alumnes amb
n.e.e. (necessitats educatives
especials)

MAIG amb cita prèvia

 Carta de benvinguda als pares i
JUNY-JULIOL
mares de nou ingrés en 1r
Sobre de matrícula
d'ESO

PERSONES
IMPLICADES

• Caps d'estudis IES
• Departament Orientació
IES
• Coordinadora d’ESO
IES

• Departament Orientació
IES

• Director

E-mail del Departament d'Orientació IES:
departamentorientaciosueca@gmail.com

Sueca, a 17 d’octubre de 2018

