ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ GENERAL:

•

Itineraris per accedir a diferents professions
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/itineraris/de_que_tagradaria_treballar

•

Qüestionari d'autoconeixement: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/questionari-autoconeixement/

Beques, qüestionaris vocacionals, estudis, feina, tècniques d'estudi...
•

https://orientaguia.wordpress.com/

•

https://sites.google.com/site/orientacioniessanjuandelacruz/orientacion-profesional-y-vocacional

•

http://www.palmajove.es/portal/PALMAJOVE/home.jsp?codResi=4

•

http://infojove.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1412231221551527629212

•

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?
vgnextoid=8825f262e30f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8825f262e30f3310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

MÓN LABORAL:
Inserció laboral (percentatge de titulats universitaris donats d'alta a la Seguretat Social, percentatge d'autònoms, i
d'indefinits) https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/insercionLaboral.action
Experiències: En els vídeos d'aquest apartat els professionals de cada entorn et descobreixen en què consisteix la seva
feina. Alguns d'aquests vídeos tenen també retolació conceptual. http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/experiencies
Orientació per a la ocupació (contractes laborals, currículum, entrevistes de selecció... )
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/mon_laboral/orientacio_per_locupacio/
Inserció laboral http://blog.palmaactiva.com/
Institut Nacional de Qualificacions Professionals (catàleg nacional de qualificacions professionals)
http://www.educacion.gob.es/iceextranet/accesoExtranetAction.do
Orientació i inserció professional (UIB) http://www.fueib.org/ca/informacio/32/recursos-per-a-la-recerca-de-feina.htm
SOIB: cercador de feines, formació...
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=1464

•

Cercador d'ofertes de feina (Espanya, IB, Europa)
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10011509503311893878&lang=CA&cont=75722

•

Ofertes d'ocupació pública http://www.sistemanacionalempleo.es/cat/ofertas_epublico.html

•

Garantia juvenil (ocupació jove) http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

•

Certificats professionalitat http://www.caib.es/microsites/ctreball/Soib/WebCertificats/nivells-de-qualificacioCP.html

•

Families professionals per nivells certificats professionalitat i cercador d'oferta de cicles
http://www.caib.es/microsites/ctreball/Soib/WebCertificats/indexcatala.html

Cercador de feina: https://www.sepe.es/

•

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ofertas_empleo.html

Orientació professional (recerca d'ocupació, entrevista de selecció amb vídeos interessants, ocupació al estranger...):
http://todofp.es/ --> Orientació professional

ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
Conselleria d’Educació Illes Balears: tota la informació de formació professional a les Illes Balears
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M14
Families professionals i nivells certificats professionalitat
https://apps.caib.es/accforportfront/principal.jsp?seleccion=aplicacions14&famprof=COML0309&tipo=1
Ministeri d’Educació: http://todofp.es/
Entorns professionals: fitxes informatives de cada cicle formatiu per famílies professionals (a Catalunya)
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/mon_laboral/entorns_professionals/

ESTUDIS UNIVERSITARIS :
QUEDU (Què estudiar i on en la Universitat): pots veure totes les Universitats públiques i privades, i tots els estudis
universitaris oferits, en tot el territori nacional o en una comunitat autònoma en concret, amb la seva nota de tall, places,
preu per crèdit... https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
Enllaç a les Universitats de totes les comunitats autònomes: http://www.crue.org/universidades/Paginas/default.aspx?
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS:
Accés i admissió, notes de tall, beques i ajuts, necessitats especials (NEE), cursos de preparació de grau, trasllat
d'expedient... http://seras.uib.cat/
Activitats per conèixer la UIB: http://seras.uib.cat/Centres-educatius/Mallorca/
Informació PAU, notes d'accés, ponderacions... http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

•

Paràmetres de Ponderació UIB : http://estudis.uib.cat/digitalAssets/198/198420_par1.pdf

•

Notes de tall UIB: http://estudis.uib.cat/digitalAssets/302/302994_notes_1516.pdf

Estudis oferits a la UIB: (informació general, assignatures, places, sortides professionals, mobilitat)

•

Per branques: http://estudis.uib.cat/grau/

•

Tots els estudis: http://estudis.uib.cat/Tots-els-estudis/

Exemples d’informació altres universitats:
http://www.upf.edu/estudiants/
https://www.ucm.es/estudios-ofertados
http://www.upc.edu/aprendre/estudis

BEQUES, AJUDES, SUBVENCIONS I PREMIS (CONVOCADES PEL MEC):
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

