Departament d'Intervenció i Orientació Pedagògica
Servei que acompanya, orienta i vetlla pel desenvolupament
personal i acadèmic conjuntament amb els docents i alumnes.
Es treballen les dimensions acadèmica, personal i social.
Realització de proves per l'orientació acadèmica, basades en
l'avaluació de les àrees cognitives, proves d'estratègies d'estudi,
proves
de
concentració
i
d'habilitats
d'autocontrol
(personalitat).
Cicle Superior d'Educació Primària
Proves de concentració i estratègies d'estudi a 5è d'EP. Proves
d'àrees cognitives i habilitats d'autocontrol i personals a 6è d'EP.

Actuacions d'acompanyament enmarcades
dins del Pla d'orientació acadèmica que es
desenvolupa al nostre centre a Educació
Primària i ESO.
Pretén ajudar a la presa de decisions dels
alumnes respecte el seu itinerari acadèmic
i profesional.
L'objectiu del DIAP és l'acompanyament en
aquesta presa de decisions amb la guia
necessària per a la transició a estudis
superiors i/o profesionals tant per l'alumnat
com per al professorat i família.
Procés que es complementarà i culminarà a
l'ESO,
continuant
amb
l'orientació
acadèmica adreçada a la continuïtat dels
estudis i l'orientació en els àmbits
curriculars que l'alumnat haurà d' escollir.

DIAP
Departament d'Intervenció
i Orientació Pedagògica
Servei que acompanya, orienta i vetlla
pel desenvolupament personal i
acadèmic conjuntament amb els
docents, alumnes i les famílies.
Es treballen les dimensions acadèmica,
personal i social.
Realització de proves per a l'orientació
acadèmica.

3r ESO
Proves per a l'orientació acadèmica
enllaçades amb les diferents àrees
cognitives, amb l'objectiu de donar a
conèixer una base de les capacitats que
els nostres alumnes disposen en
aquestes edats per tal d'aconsellar-los en
la tria de matèries que cursaran a 4t
d'ESO i així encaminar-los en el seu
itinerari acadèmic.

Actuacions
d'acompanyament
enmarcades dins el Pla d'orientació
acadèmica que es desenvolupa al
nostre centre a Educació Primària i
ESO.
Pretén ajudar a la presa de decisions
dels alumnes respecte el seu itinerari
acadèmic i professional.
L'objectiu
del
DIAP
és
l'acompanyament en aquesta presa
de decisions amb la guia necessària
per a la transició a estudis superiors
i/o professionals tant per l'alumnat
com per al professorat i família.
Vetllem per oferir una orientació
educativa
que
afavoreixi
el
desenvolupament
personal
i
acadèmic dels nostres alumnes
conjuntament amb els docents i les
famílies.

