Orientació acadèmica i professional. Curs 19-20

En aquest apartat teniu un seguit d'enllaços que us poden ser útils per a l'orientació acadèmica
i professional:
- Itineraris a l'IES Binissalem: 4t ESO , 1r BAT , 2n BAT
- Informació sobre les optatives, específiques, troncals de modalitat i d'opció per al curs
18-19:
2n ESO , 3r ESO , 4t ESO , 1r BAT , 2n BAT
- Vols informar-te sobre els estudis què pots fer desprès de l' ESO i Batxillerat? si és aixì,
consulta el programa
ORIENTALINE i trobaràs tota la informació!
(s'obre a una nova finestra, per defecte la interfície està en castellà, però quan entrem al
programa pots clickar sobre la " bandera catalana" i se canvia al català) "
- P&agrave;gina de la UIB amb informaci&oacute; sobre les mat&egrave;ries de la PAU,
els criteris generals de correcci&oacute; i models d'ex&agrave;mens de distintes
convocat&ograve;ries.
- Par&agrave;metres de ponderaci&oacute; (actualitzats per a l'accés i admissió al curs
2019-2020 i corregits a data de 14/11/2018) de la UIB de les diferents matèries de modalitat.
També podeu consultar, si us interessa,
els
de Catalunya.
- P&agrave;gina de la UIB amb informaci&oacute; sobre l'acc&eacute;s i admissi&oacute;
als estudis de grau, inclou les notes de tall del darrer curs. Recordau que les notes de tall són
les notes del darrer alumne admès a aquells estudis en la darrera convocatòria; depenen de
l'oferta i la demanda d'aquella convocatòria i poden variar en la d'enguany.
- La formaci&oacute; professional a les Illes Balears.
- Todo Formaci&oacute;n Profesional. Pàgina del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
- Educaweb. Pàgina per ajudar-te a trobar els estudis que vols.
- SerasUIB . Pàgina de la UIB amb informació acadèmica i d'activitats de coneixement de
la UIB per a futurs estudiants.
- Programa d'Orientaci&oacute; i Transici&oacute; a la Universitat (PORT-UIB).
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