
 

PRESENTACIÓ 
 
El Departament d’Orientació de l’Institut Nicolau Copèrnic us 
presenta la VIII Jornada d’Orientació Educativa. 
 
Enguany comptem de nou amb exalumnes del nostre centre que 
ens explicaran la seva experiència formativa, professional i 
personal  segons diferents itineraris. 
 
Com vam fer el curs passat hem preparat uns tallers en funció 
de les preferències i prioritats de cadascun de vosaltres que 
esperem us agradin, així com una petita mostra de diferents 
estudis a l’entrada de l’Aula Nova. 

 
I finalitzem amb una xerrada sobre selecció de personal que us 
pot ser de molta utilitat. 

 
Durant aquest dia compartim amb l’alumnat de 4t. d’ESO un 
intercanvi d’experiències que esperem que els permeti ampliar 
la seva visió i coneixements sobre el món formatiu i laboral que 
els espera. 

 
Molta sort a totes i tots en el camí que aviat inicieu! 

 
“Que les teves decisions reflexin les teves esperances, 

no les teves pors" (Nelson Mandela) 

 

Agraïm la col·laboració en aquesta jornada als exalumnes i :  

 

Professorat de l’Ins 

 
 
 
 

  



 
 

PROGRAMA 
 
8:00 a 8:15 h. Rebuda de l’alumnat de 4t d’ESO i informacions prèvies. 

 

8:15 a 8:45 h. Presentació de la Jornada, a càrrec de la Sra.  Cari Aguilera. 

Tècnica d'Orientació Juvenil de Foment de Terrassa. A l’Aula Nova. 

 

8:45 a 10:00 h. . Taula rodona “Els nostres exalumnes”. A l’Aula Nova. 

 

• Carlos Lores. Estudiant de 1
r
 curs de FPB de Perruqueria a l'Ins 

Terrassa. 

• Naima Terrer. Estudiant de 1
r
 curs del CFGM de Planta Química a l'Ins 

Terrassa. 

• Marcel Matarín. Estudiant de 2
n
 curs CFGM Climatització Fred i Calor 

(Dual)  a l’Ins Santa Eulàlia. 

• Yelko Martínez i Cristian Mach. Estudiants de 1
r
 curs del CFGM de 

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX) a l’Ins N. Copèrnic 

• Insaf Akhdim i Nicol Morán. Estudiants de 1r del CFGM 

d’Administració i Gestió de l’InsTerrassa. 

• Juan Antonio Guevara. Estudiant de 2
n
 curs del CFGM de Carrosseria 

a l’Institut Castellarnau de Sabadell. 

• Assia El Baraka. Estudiant de CIS 

• Noelia Úbeda. Estudiant de 2
n
 de batxillerat a l’Ins N. Copèrnic 

• Joana Pérez. Tècnica de Maquillatge de cinema, TV i caracterització i 

estudiant d’Idiomes (Anglès, a la UOC i Francès a l’EOI Terrassa). 

• Cristina Gracia. Estudiant de 1r d’Infermeria a l’EUIT Terrassa. 

• Awa Diouf. Estudiant de 1r d’Economia a la UAB. 

 

 Moderador: Dolors Amate, PAS de l’Ins Nicolau Copèrnic. 

 

10:00 a 10:20 h. Pati 

 

 
 
 

 
10:20 a 12:20 h. TALLERS DIVERSOS: 

 

- Xerrada de Batxillerat, a 4t A 

o Eric Montenegro. Batxillerat tecnològic 

o Noelia Úbeda.  Batxillerat científic 

o Joana Pérez.  Batxillerat Humanístic 

o Israel Ayerve. Batxillerat Social. 

o Núria López. Batxillerat Artístic (Escènic) 

o Irene Boada. Batxillerat Artístic (Gràfic) 

 

 A càrrec de Dolors Arenas i Manel Bort. 

 

- Taller d’Informàtica, Aula 2.04 (2n pis) 

A càrrec de Víctor Lino i Daniel Martínez 

 

- Sortida - Taller de la família de Mecanització i Instal·lacions 
elèctriques, a l’Institut Salesians. 

 

- Sortida- Taller de la família Comerç i Màrqueting, a l’Institut 

Salesians. 

 

- Taller de Reanimació cardiopulmonar, aula de 4t C, a càrrec de 

Formació Creu Roja Terrassa. 

 

 
12:20 a 12:40 h. Pati 

 

12:40 a 13:35 h. Xerrada “Els processos de selecció a l’empresa”, a càrrec de 

Eva Sánchez de la Fuente, tècnica en selecció de personal en ETT. A l’Aula 

Nova. 

 

13:35 a 14:00  Cloenda de la Jornada, intercanvi d’experiències i valoració 
final.  Cada grup a la seva aula.  


