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JORNADES D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA A CASTELLDEFELS. CURS 18-19 

 

L’Ajuntament de Castelldefels ,amb el suport de la Diputació de Barcelona i coordinat 

amb els Instituts de secundaria, ha previst realitzar les Quartes Jornades d’Orientació 

educativa durant el més de març i abril als diferents instituts del municipi amb 

l'objectiu de: 

- Col·laborar amb les accions d'orientació que es fan des dels centres educatius. 

- Facilitar la presa de decisions en moments de transició educativa i professional. 

- Afavorir la continuïtat en els estudis post obligatoris i la formació al llarg de la vida. 

Les activitats previstes inclouen: 

� 23 xerrades sobre orientació acadèmica i professional. 

� Punts d’informació i orientació als centres educatius de secundària. 

� Portes obertes als diferents centres educatius i serveis municipals. 

� Taules rodones de les professions 

� Xerrades per al professorat 
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Programa de les IV Jornades d’Orientació Educativa: 

XERRADES DIRIGIDES A L’ALUMNATDE L'ESO: 

 

• Saber, voler i fer: tres impulsors d’èxit. per l'alumnat d'ESO de l'Institut  Les 

Marines .Institut Mediterrània i J.LLuis Sert, a càrrec de  Roman Castro. 

• Què en trec, ara, d’estudiar?  per l'alumnat  d'ESO de l'Institut  Les Marines, i 

l'Institut Josep Lluís Sert  a càrrec de Fem Pedagogia. 

• Identifica i entrena les teves competències. per l'alumnat de 4t d'ESO de 

l’Institut Valèria Haliné, i l'Institut Josep Lluís Sert  a càrrec de Fran Rojas. Equip 

Marta Colomé 

XERRADES DIRIGIDES AL ALUMNAT DE BATXILLERAT: 

 

• Com ens preparem per les professions de futur? per l'alumnat de Batxillerat 

de l'Institut Josep Lluís Sert a càrrec de  Roman Castro 

• Identifica i entrena les teves competències. per l'alumnat de Batxillerat de 

l'Institut  Mediterrània i de l'Institut Les Marines a càrrec de Fran Rojas. Equip 

Marta Colomé. 

 

XERRADA DIRIGIDA A ALUMNAT DE  CICLES FORMATIUS: 

• Identifica i entrena les teves competències. per l'alumnat de Cicles formatius 

de Grau  Superior de l'Institut Mediterrània a càrrec de Fran Rojas. Equip Marta 

Colomé. 

• Saber, voler i fer: tres impulsors d’èxit. per l'alumnat de de Cicles formatius de 

Grau  Mitjà de l'Institut  Mediterrània, a càrrec de  Roman Castro. 
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XERRADA DIRIGIDA A ALUMNAT DE  PFI-PTT: 

• Desprès del PFI-PTT. Què puc fer? a del SLTET. 

• Oferta formativa a l’Escola d’Adults, al CFA Castelldefels. 

• (RE) Enganxa’t als estudis a càrrec de Fem Pedagogia. 

• Recursos municipals per a la cerca de feina a càrrec Promoció Econòmica.  

 

XERRADES DIRIGIDES A FAMÍLIES I ALUMNAT DE L'ESO: 

 

• Que té sortida...per al meu filla/a?  26 de febrer les 17.00  a l'Institut Josep 

Lluis Sert, a càrrec de  Fem Pedagogia. 

• Que té sortida...per al meu filla/a?  13 de març a les 17.00  a l'Institut 

Mediterrània a les 17.00 h, a càrrec de  Fem Pedagogia. 

• Desprès de l'ESO  què? 7 de maig de 2019 a les 17.30 h al SLTET a càrrec de 

l’equip del SLTET. 

• Acompanyar als adolescents en al presa de decisions, 5 i 12 d’abril a les 18.30 a 

l’Institut Josep Lluis Sert. 

• El viatge de primària a secundària, el 26 d’abril a les 16.30 a l’Escola Margalló. 

• Jo trio el meu futur, el 13 d’abril a les 18.00 a l’Institut Mediterrània. 

 

XERRADES  PEL PROFESSORAT   

• Projecte Trànsit. Xerrada informativa del SLTET i els PFI a càrrec del SLTET . 

• Orientar des de l’humor a càrrec de Fran Rojas, 10 d’abril a les 15.45 h a 

l’Institut Mediterrània. 
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• PUNTS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ MUNICIPALS: 

Durant la durada de les IV Jornades d’Orientació  hi haurà un espai de difusió i 

orientació als Instituts per tal que l’alumnat pugui accedir a una informació més 

directa i personalitzada de l'oferta del municipi  a càrrec del personal del Casal de 

Joves, de Promoció Econòmica i del Servei Local de Transició Escola Treball. (SLTET) 

 

XERRADES OBERTES AL CASAL DE JOVES:   

-13 de novembre de 17.30 a 18.30. Guia d’orientació a Castelldefels. A càrrec del 

SLTET. Xerrada orientada a joves +15 anys sobre els diferents recursos formatius i 

laborals a Castelldefels. 

-11 de desembre de 17.30 a 18.30. Proves lliures per obtenir l’ESO. A càrrec del 

SLTET. Xerrada orientada a joves +18 anys sobre la prova lliure per obtenir l’ESO. 

Inscripció, estructura, calendari i convalidacions. 

-19 de febrer de 17.30 a 18.30. “ Què puc fer desprès de l’ESO?”. A càrrec del SLTET. 

Xerrada orientada a joves +16 anys sobre els diferents itineraris acadèmics que es 

poden fer amb o sense l’ESO. 

- 19 de març a les 17.30: “Proves lliures de Grau Mitjà” A càrrec del SLTET. Xerrada 

orientada a joves amb 16/17 anys sobre la convocatòria de la prova lliure d’accés a 

Grau Mitjà.  

-28 de maig a les 17.30: “Formació post obligatòria: Grau Mitjà i Escola d’Adults”. A 

càrrec del SLTET. Xerrada sobre el calendari de preinscripció i matriculació a G.Mitjà i 

Escola d’Adults, famílies professionals, formació professional dual i formació que es 

pot cursar a l’Escola d’Adults. 
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ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ A CASTELLDEFELS. 

                                         SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL.   

                           El Servei Local de Transició Escola Treball (SLTET) de l’Ajuntament 
                           de Castelldefels ofereix informació, orientació, formació al jovent 
                           de Castelldefels de 16 a 21 anys que no ha assolit els objectius de 
l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que vol continuar el seu itinerari formatiu o 
bé iniciar la inserció al món laboral. 
 

 Servei d’orientació acadèmica i professional 
Servei d’orientació i acompanyament a joves de 16 a 21 anys, especialment  
a aquells que no han aconseguit superar l’ESO que volen continuar formant-se 
 o volen treballar. 
Trobareu informació acadèmica i professional al web municipal 
www.castelldefels.org/orientacio. 
 

 Programes de Formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball 
Proporcionen formació en un àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense 
graduar entre 16 i 21 anys. Tenen una durada d’un curs escolar. 
Perfils professionals a Castelldefels: 
 

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

• Auxiliar en establiments hotelers i de restauració 

• Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis 
 

 Projecte Trànsit. Acompanyament en les transicions educatives 

Projecte del Servei Local de Transició Escola Treball que consisteix a organitzar, durant 
els mesos de març i abril, sessions informatives adreçades a diferents membres de la 
comunitat educativa (professionals, alumnat i famílies) per tal de donar a conèixer 
serveis i recursos educatius i ocupacionals, molt en particular els Programes per a la 
formació i la inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball  (PFI-PTT). 
 
Carrer Església 1 
Tel: 93 665 11 50 Ext.1758 
Regidoria d'Educació. Tercera planta de l'Ajuntament. 

+ INFO: www.castelldefels.org/sltet 

+ INFO: Blog del PFI-PTT de Castelldefels 

+ INFO: www.facebook.com/despresdesoqcastelldefels 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 
 
 
Projecte singulars  
 
En el marc de Projectes Singulars s'ha concertat una actuació supramunicipal amb 
altres municipis del Baix Llobregat i amb la Coordinació del Consell Comarcal 
consistent en crear un punt d'atenció del projecte a Castelldefels. El projecte 
desenvolupa un itinerari ocupacional amb un conjunt de punts d'atenció per la 
Comarca acollits als centres municipals d'ocupació dels ajuntaments participants. 
Des de la Guaita, es desenvolupa Projectes Singulars, dirigit a joves de 18 a 29 
anys, en situació d'atur i inscrits a la Garantia Juvenil, buscant la millora de la seva 
l'ocupabilitat. 
S'ofereix:  

• Orientació laboral i formativa:  
• Formació professionalitzadora.  
• Acompanyament a la inserció laboral:  

 
La casa d'oficis  
 
És un  programa mixte de formació i treball , subvencionat pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya en el marc del projecte "Treball als barris" i organitzat per l'Ajuntament de 
Castelldefels. 

Està orientat a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació 
professional, aprenent un ofici en un context de treball real. 

Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els joves participants 
adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès 
col·lectiu. 

Carretera de la Sentiu, 1, 08860 Castelldefels 
Tel. 93 635 25 75  
http://www.castelldefels.org/guaita 
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CASAL DE JOVES 

Assessoria sobre mobilitat 

Es pretén informar, orientar i assessorar el/la jove amb l’objectiu que tingui les eines 

necessàries per a desenvolupar-se amb seguretat i per a prendre les decisions que més 

adequades per a ell/a. L’objectiu és dotar-lo de la informació necessària que ha de 

contemplar abans de marxar l’estranger, un cop arriba i un cop està realitzant la seva 

estada a l’estranger per motivacions diverses (millorar el nivell d’idiomes, ampliar 

l’experiència professional, conèixer noves formes d’organització…). 
Casal de Joves del Centre Frederic  Mompou 
Plaça Joan XXIII, s/n, 1a planta 
08860 Castelldefels 
Telèfon: 671 04 54 80 

jovesdecastelldefels@castelldefels.org 
 
JORNADES DE PORTES OBERTES ALS CENTRES EDUCATIUS. EDUCACIÓ  POSTOBLIGATÒRIA. 

Consultar a:  www. castelldefels.org/portesobertes 

 

DIFUSIÓ 

- Cartells 

- Premsa . Revista el Castell 

- Radio Castelldefels 

- Castell.org 

- Carta famílies 

- Difusió de ma als centres educatius 

- Treball transversal de la comissió de secundaria 

- www.facebook.com/despresdesoqcastelldefels 

- Web de l’Ajuntament de Castelldefel
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