
 ANNEX 3   

 

Consell orientador 
Decret 34/2015, de 15 de maig (BOIB núm. 73, de 16 de maig) 

Aquest consell orientador és confidencial i en cap cas no té un caràcter prescriptiu. 
 

L’alumne/a _______________________________________________________, que actualment 
cursa ________ en el grup ____ al centre ____________________________________________, 
  
  

Ha assolit els objectius del curs?       Sí  No 

Ha adquirit un grau satisfactori en el desenvolupament de les competències?   Sí  No 
 

L’alumne/a mostra: 
 

 Desfasament curricular i mancances en competències clau. 
 Constància, interès i tenacitat en la feina. 
 Un desenvolupament adequat de les competències i un assoliment dels objectius del curs. 
 Altres: _______________________________________________________________________ 
 

Pels motius anteriors l’equip docent li recomana: 
 

 1. Continuar els estudis en règim ordinari segons l’opció següent: 
 

  Repetir el curs actual. 

 Matèries o itineraris recomanats: ___________________________________________ 
  Cursar 2n d’ESO. 

 Matèries o itineraris recomanats: ___________________________________________ 
  Cursar 3r d’ESO. 
 Matemàtiques orientades als ensenyaments  aplicats  acadèmics 

 Matèries o itineraris recomanats: ___________________________________________ 
  Cursar 4t d’ESO. 
  PRAQ  Ensenyaments acadèmics  Ensenyaments aplicats 

 Matèries o itineraris recomanats: ___________________________________________ 

  Incorporar-se a 2n de PMAR.* 

  Incorporar-se a 3r de PMAR.* 

  Incorporar-se a l’FPB.* 
  Cursar un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional. 

 Família professional o nom del cicle: ________________________________________ 
  Batxillerat:   arts  ciències  humanitats i ciències socials 
 

 2. Continuar els estudis en l’ensenyament secundari per a persones adultes. 
 3. Incorporar-se al món laboral. 
 4. Altres: _____________________________________________________________________ 
 

PMAR: programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment  FPB: formació professional bàsica 

PRAQ: programa de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria 
* S’han d’adjuntar els annexos corresponents a l’expedient de l’alumne/a. 
 

                          ,       d                       de 20 
 

 Vist i plau 
El tutor / La tutora El director / La directora 
 

 

[Signatura] [Signatura] 
 

_________________________ _________________________ 
[Identificació nominal] [Identificació nominal] 


