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Línies d’actuació:

1. Tutories de 4t A, 4t B i 4t C. Dedicació de sessions de tutoria, amb la 
col·laboració del Departament d’Orientació a informar detalladament sobre:

 L’estructura del Batxillerat. Modalitats, vies i assignatures comunes, 
troncals de modalitat, troncals optatives i optatives específiques.

 Possibles estudis posteriors al Batxillerat. Universitaris i Cicles Superiors
de Formació Professional. En el primer cas, caldrà informar a l’alumnat 
també sobre les ponderacions de diverses assignatures en l’accés als 
estudis universitaris. En el segon cas, caldrà remarcar que el títol de 
Batxillerat és la via d’accés directe a aquests cicles.

 Informació sobre eixides professionals que requereixen el títol de 
Batxillerat.

2. Activitats informatives emmarcades dels les Jornades Culturals del centre:

 Alumnat que actualment està cursat el Batxillerat, que podrà transmetre a
l’alumnat actual de 4t d’ESO les seues impressions i experiències al 
Batxillerat.

 Antic alumnat del centre que està cursant estudis universitaris actualment
o que els ha cursat recentment. Transmetrà a l’alumnat actual de 4t els 
records del seu Batxillerat i la seua experiència a la universitat.

 Antic alumnat del centre que haja cursat o estiga cursant estudis en 
Cicles Formatius Superiors. Transmetran les seues experiències cursant-
los així com si han usat aquests cicles superiors com a passarel·les per a 
estudis universitaris posteriors o han passat d’estudis universitaris a 
cicles superiors.

 Col·laboracions de persones exteriors al centre que han accedit i estan 
desenvolupant professions per a les quals el Batxillerat és el requisit de 
titulació. Aquestes persones explicarien a l’alumnat actual de 4t d’ESO 
com accediren als seus treballs i en què consisteixen. 

3. Reunions amb pares i mares de l’alumnat de 4t d’ESO. Aquestes reunions 
seran convocades pels tutors de 4t per a informar a les famílies de:
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 Les línies d’actuació que s’estan executant amb l’alumnat de 4t d’ESO 
dins el Pla de Transició al Batxillerat. 

 Les modalitats i vies de Batxillerat que s’imparteixen al centre. 
 Es respondrà a les preguntes i inquietuds que pugues sorgir per part de 

les famílies.

4. Tutories dels grups de 3r d’ESO A, B i C. Es dedicarà alguna sessió per a 
informar a l’alumnat de:

 Les modalitats de 4t d’ESO i la connexió lògica de la modalitat 
acadèmica amb estudis posteriors del Batxillerat. Les assignatures 
troncals i l’optativitat que està lligada a cada modalitat.

 La connexió de les modalitats de l’ESO amb l’opció de 3r de 
Matemàtiques Acadèmiques o Aplicades. En el segon cas, de la 
possibilitat de matricular-se en la modalitat acadèmica de 4t d’ESO 
encara que s’estiga cursant en 3r Matemàtiques Aplicades.
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