
Jornades sobre Orientació Jornades sobre Orientació Jornades sobre Orientació Jornades sobre Orientació 

estudiantil i estudiantil i estudiantil i estudiantil i 

Integració UniversitàriaIntegració UniversitàriaIntegració UniversitàriaIntegració Universitària



“L’orientació educativa, nucli d’aula, 
d’aprenentatge i d’acompanyament de 

l’alumne”



3

Comunicació

I Part. Marc general i dades per a l’orientació         
educativa

II Part. Línies i contingut a desenvolupar i compar tir 
entre l’escolarització secundària i la universitària
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Etimologia

� Èxit, exitus : sortir , projectar

� Ensenyar, docere : mostrar el camí

� Educar, educo : tres accepcions
1. alimentar, nodrir
2. fer créixer 
3. acompanyar mentre surt

� Oriri: mostrar la llum

Aquest procés de “alimentar, fer créixer i ajudar a sortir” demana un mestre i, per això, un 
acompanyament. 

Fer créixer demana trobar el punt mig, adequat, concretat a cada alumne. No n’hi ha prou en 
“alimentar”. Cal fer créixer i fer sortir.
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Etimologia i filosofia

Aristòtil
Llibre II del De ànima : símil amb l’alimentació (4 16b 10)

Llibre II de l’Ètica Nicomáquea: símil amb l’art (1 103b 10)

1

2

3
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La Llei d’Educació de Catalunya

LEC (12/09 10 juliol):

Preàmbul

� La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a 
les noves generacions i, més enllà, a continuar donant 
oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida. 
Aquesta aspiració es correspon amb la voluntat col·lectiva de 
fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on 
tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu 
projecte vital

(...)
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La LEC: PROJECTE DE VIDA PERSONAL 
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Personal
Social

Acadèmic

Professional

Projecte de vida

Competència Bàsica

Ser competent implica
utilitzar de manera efectiva
coneixements, habilitats i
actituds en contextos
diferents.

Competència Professional

Capacitat de dur a terme
activitats en una professió o
en un lloc de treball, segons
les normes exigides pel
sector.



9

PROJECTE DE VIDA PERSONAL

saber Saber fer

Saber raonar Saber ser i estar

Dimensió 
Acadèmica
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PROJECTE DE VIDA PERSONAL

saber Saber fer

Saber raonar Saber ser i estar

Dimensió  
social
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PROJECTE DE VIDA PERSONAL

saber Saber fer

Saber raonar Saber ser i estar

Dimensió  
professional
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Informe Tuning, 2002

� Competències genèriques

� Competències específiques
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La Llei d’Educació de Catalunya

Títol Preliminar
� Principis rectors del sistema educatiu:

a) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un 
bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la 
satisfacció personals

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la 
plena integració social i laboral

d) L'habilitació per a l'aprenentatge permanent.

entre d’altres...



14

-èxit acadèmic

-èxit  social 

-èxit  professional

Orientació 
educativa
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“ El futur m’interessa. 

És amb el que voldré passar els meus propers anys”.

Woody Allen
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Mariano Fernández Enguita

� La crisi de l’educació
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•Saber què vull continuar estudiant

•Sentir-se capaç dels estudis que vull continuar

•Sentir-se acompanyat

L’adhesió de l’estudiantat
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Les fonts

� Pràctica docent i universitària

� Estudis científics

� Estudis acadèmics

� Aportacions neurociència
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B- Dades científiques

Rocard, M Enseñanza de las ciencias ahora: una nueva pedagogía)
Informe Rocard7/ Becker8: encàrrec de la CE

Apunta com a mesures eficaces per afavorir l’elecció d’estudis CTM les 
següents:

� El tractament del currículum, de la metodologia i d e la planificació 
que es fa de les matèries

� La formació del professorat , tant a nivell de les matèries impartides 
com en el coneixement de les professions de l’àmbit CTM.

� La imatge social de les professions que es visualitzen en l’àmbit 
d’aquestes matèries 

� La tria d’opcions que, aparentment, suposen menys esforç
� Els factors de gènere i procedència de l’alumnat s’identifiquen com a 

determinants en els sectors sociodemogràfics més baixos 
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B- Dades científiques 

Empresa EVERIS en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament
L’estudi recull la visió de l’agent protagonista , és a dir, la visió dels propis estudiants sobre el 

seu procés d’elecció d’estudis i els factors que hi inf lueixen

Motiu de l’estudi
� La constatació que any rere any disminueix el nombre de joves que opte n per itineraris 

formatius en l’àmbit científic, tecnològic i matemà tic (CTM).
� En el Batxillerat l’opció ciències i tecnologia disminueix a Catalunya un 6%

L’objectiu final de l’estudi
� Contribuir a incrementar les vocacions CTM

Altres objectius
� Avançar en la comprensió del procés de decisió en l’elecció d’est udis a la finalització de 

l’ESO i del Batxillerat
� Identificar els factors diferencials que porten a l’elecció d’estud is CTM (al Batxillerat, 

Cicles Formatius i Universitat)
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Conclusions de l’estudi EVERIS

� A l’inici de l’ESO l’elecció ja està molt formada: 

el percentatge d’alumnes que no té clar què fer és 
relativament baix, i elevat el percentatge dels que  tenen clar 
que no triaran opcions CTM.
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Conclusions de l’estudi EVERIS: elements clau de 
la decisió

� Els referents que l’alumnat reconeix com a més infl uents en el procés 
d’elecció d’estudis són els següents: 

� 1. La família : consulta i intercanvi amb els pares (75% entre molt i bastant) 
� 2. Internet : informació de webgrafia i xarxa social (56% entre molt i 

bastant) 
� 3. La tutoria : orientacions de la persona tutora (44% entre molt i bastant) 

Per afavorir la seva presa de decisions l’alumnat demana: 
� 1. Major informació sobre itineraris i sortides professionals (73% entre 

molt i bastant) 
� 2. Visualitzar el contingut i les possibilitats professionals dels estudis 

(68% entre molt i bastant) 
� 3. Establir intercanvi amb professionals en exercici (62% entre molt i 

bastant) 
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Conclusions de l’estudi: elements clau de la decisi ó

� L’autopercepció acadèmica de l’alumnat: “em 
sento capaç...”

� La percepció de les matèries i la seva dificultat  
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B- Dades acadèmiques 

Resultats de centres 2011-2012 contrastades amb bon es pràctiques 
d’orientació i tutoria (xtec OE)

Primera observació
�Secundària públics i privats
�Zones geogràfiques diferents
�Diversitat àmplia (nivell socioeconòmic i nivells d’aprenentatge diferents)
�Estructura gran i petita (organitzacions diverses)

Variables coincidents
�L’orientació i la tutoria, visió compartida de centre 
�L’orientació i la tutoria inserides en el currículum i l’àrea (metodologia i model 
didàctic)

�Resultats CB: per sobre de la mitjana de Catalunya
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Neurociència (A):

� El cervell com a suport de l’aprenentatge: cervell racional i cervell 
emocional

� El valor de la pràctica continuada (l’hàbit)

� Les neurones mirall : el bon estil docent

� El valor de l’ambient , el context, la interacció

Induir l’alumne a ensenyar ell mateix (comunicar) La demostració 
pràctica del que fem (comparar, relacionar, reconstruir coneixement)
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C- El corpus teòric de l’Orientació educativa posa 
l’accent en 3 àmbits

� L’aula (A): com espai de formació de valors i de sociabilitat des 
de la integració de tot l’alumnat.

� L’aprenentatge (A) : el plantejament competencial i la cultura de 
l’avaluació formativa i de promoció de tot l’alumnat.

� L’acompanyament (A) : la funció de la tutoria en l’acció docent 
al servei de cadascun dels alumnes.
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Un centre orientador té en compte les 3 A
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La Llei d’Educació de Catalunya

Títol Preliminar
� Principis rectors del sistema educatiu:

a) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un 
bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la 
satisfacció personals

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la 
plena integració social i laboral

d) L'habilitació per a l'aprenentatge permanent.

entre d’altres...
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Estudiar a Catalunya
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Actuacions fetes en els darrers dos cursos en 
l’àmbit de l’orientació educativa i professional

3. Difusió a webs:
Estudiar a Catalunya : recull de recursos d’orientació en línia obert a 

alumnat, professorat i famílies
Cinc apartats:
� Autoconeixement: adaptacions i actualitzacions al qüestionari 
� Itineraris: Exemplificació d’itineraris 
� Mapa escolar: geolocalització dels centres i serveis educatius
� Món laboral: exemplificacions de sessions afavoridores per a la presa 

de decisions 
� Experiències: Enregistraments de vídeos d’oficis i professions dels 14 

entorns professionals relatius al qüestionari d’autoconeixement
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XTEC- NOU ESPAI
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Des del Departament d’Ensenyament:
actuacions fetes en els darrers dos cursos en l’àmb it de 
l’orientació educativa i professional

1. Normativa inici de curs, Document per a l’organització i el 
funcionament dels centres d’educació secundària

� L'acompanyament personalitzat de l'alumne s'ha de considerar com un eix de la formació i, a tal efecte,

els centres hauran d'implementar estratègies organitzatives dins del seu projecte educatiu de centre,

que facin de l'orientació educativa una eina bàsica per atendre la diversitat dels alumnes.

� Orientar el procés d'aprenentatge requereix la planificació i coordinació de tot l'equip docent i té

conseqüències en l'organització i funcionament dels centres. La responsabilitat de l'orientació educativaés 

compartida per tot l'equip docent

� Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre l'etapa d'educació primària i la

d'educació secundària obligatòria, els equips directius dels instituts i de les escoles d'on procedeixi l'alumne

planificaran la realització de les sessions de coordinació necessàries per tal d'assegurar la continuïtat

i la coherència del procés educatiu i de l'itinerari formatiu de l'alumne, acordant criteris d'actuació

comuns i compartits.
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Actuacions fetes en els darrers dos cursos en 
l’àmbit de l’orientació educativa i professional

2. Formació contínua del professorat sobre Orientació educativa (1 oferta 
de curs a cada SSTT: 9ST i CEB): equips directius, orientadors/es i 
professorat tutor de cada centre

� Els continguts de l’orientació educativa: eines i indicadors de l’orientació per a l’avaluació de 
centre

Sessió I: Concepció pedagògica de l’orientació
Sessió II: Model didàctic de l’orientació educativa
Sessió III: Model didàctic aplicat a la tutoria i al centre
Sessió IV:Lideratge i dinamització de l’orientació: coordinad or/a pedagògic i orientador/a
Sessió V: El treball d’equip orientador
Sessió VI:La cuina de l’orientació: el Projecte Educatiu de Centre i l a Comissió  d’atenció   

a la diversitat
Sessió VII: Els indicadors de centre per a l’orientació
� Un full de ruta (2012-2014) de l’orientació educativa en els centres participants a la formació 

(acompanyament personalitzat )
� Sessió formativa amb les direccions dels centres participants (una per trimestre)
� Jornades d’intercanvi de la formació intercentres (mes de juliol)
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Webtrends Orientació (Estudiar a Catalunya)
Del 21 de març al 24 d’agost de 2012

Mesos Visites Pàgines visitades

Març (a partir del 21) 13.511 60.602

Abril 26.216 111.149

Maig 42.895 180.525

Juny 22.111 79.174

Juliol 11.357 38.372

Agost 3.687 14.727

Total 119.777 484.549

Mesos Qüestionaris donats d’alta Qüestionaris acabats

Març 2.544 1.979

Abril 5.430 4.321

Maig 5.341 4.231

Juny 1.606 1.354

Juliol 491 422

Agost 216 182

Total 15.628 12.489
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Actuacions fetes en els darrers dos cursos en 
l’àmbit de l’orientació educativa i professional

3. Difusió a webs:
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: XTEC
Currículum i Orientació/ Orientació educativa 

� Orientació educativa: informacions generals, enllaços d’interès i 
continguts formatius

� Normativa actualitzada sobre Orientació educativa 
� Mapes de contingut per a la formació i itineraris de centre
� Documentació de referència: enregistraments, fitxes de centre sobre 

treball del currículum a partir de l’orientació. Fonaments teòrics del 
Departament d’Ensenyament sobre l’Orientació educativa

� Pràctiques educatives d’orientació: enregistraments de centre que fan 
de l’orientació educativa l’eix vertebredor del PEC
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Webtrends Orientació educativa (Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya) 1/10/12 al 28/10/12

Pàgines Visualitza
cions

Temps mitjà 
de 

visualització

1
.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa

3.794 50

2
.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Orientacio academica i professional
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/acade
mica_professional

2.152 63

3
.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Practiques educatives d'orientacio
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/practiq
ues_educatives

574 48

4
.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Documentacio de referencia
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_re
ferencia

609 96

5
.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Mapes de contingut
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/mapes
contingut

302 57

6
.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Normativa
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/normat
iva

209 68
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Webtrends Orientació educativa (Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya) 1/10/12 al 28/10/12

7. XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. Docu mentacio de 
referencia. Les funcions de la Comissio d'Atencio a  la Diversitat
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/comissi
o_diversitat

145 47

8. XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. Docu mentacio de 
referencia. La tutoria, complement de qualitat de l a tasca orientadora
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/tutoria

14 23

9. XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. Docu mentacio de 
referencia. La coordinacio de tot un equip de profe ssionals
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/coordin
acio_equip

7 48

10
.
XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. Docu mentacio de 

referencia. L'articulacio de l'orientacio des de la  direccio del centre
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/orienta
cio_direccio

9 27

11
.
XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. Docu mentacio de 

referencia. La presa de consciencia dels aprenentat ges a partir dels 
valors
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/presa_
consciencia

5 20
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Webtrends Orientació educativa (Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya) 1/10/12 al 28/10/12

1
2.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Documentacio de referencia. La maleta orientadora d e l'alumne
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referenci
a/maleta_orientadora

5 101

1
3.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Documentacio de referencia. L'orientacio al servei de cada 
alumne
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referenci
a/orientaciÃ³_ alumne

5 320

1
4.

XTEC -   Curriculum i orientacio. Orientacio educativa. 
Documentacio de referencia. El Projecte Vida Social
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referenci
a/projecte_vida_social

2 535

Total 7.832 -




