Jornada
de
professionals de
l’orientació
educativa

Descripció

Programa

La Jornada forma part de la formació adreçada
als professionals de l’orientació educativa
Funcions i tasques dels orientadors de centre.
Enguany aquesta formació ha comptat amb la
participació de quatre-cents orientadors de
centres de secundària.

08.30h - 09.00h
Benvinguda

La Jornada s’adreça especialment a tots els
professionals orientadors i orientadores de
centres de secundària de Catalunya, públics i
concertats, i també hi estan convidats els equips
directius i d’orientació dels centres.

Objectius
Promoure la comunicació i l’intercanvi entre
professionals en l’àmbit de l’orientació educativa.
Exposar una mostra de pràctiques i propostes
d’orientació educativa en centres de secundària.

Inscripció
Dijous, 2 de juliol de 2015

La inscripció a la jornada està disponible a:
cercador d’activitats de l’XTEC

09.00h - 9.30h
Inauguració de la Jornada a càrrec del
Dr. Joan Mateo, Secretari de Polítiques
Educatives
09.30h - 10.30h
Presentació de la nova llei de la Formació
Professional a càrrec del Sr. Xavier
Casares, President del Consell Català de la
Formació Professional
10.30h - 11.00h
Pausa cafè
11.00h - 13.25h
Presentació simultània de propostes
d’orientació educativa:
Atenció als alumnes
Suport tècnic a la comunitat educativa
L’orientació acadèmica i professional al
llarg de l’etapa

9000250520

13.30h - 14.00h
Conclusions de la Jornada: L’orientació
educativa en equip. L’orientador del centre,
a càrrec de la Sra. Joana Ferrer, Cap del
Servei d’Orientació i Serveis Educatius

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat

14.00h - 14.15h
Cloenda de la Jornada a càrrec de la
Sra. Teresa Pijoan, Directora
general
d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat

Nom de l'activitat
Jornada de professionals de l’orientació

Codi de l’activitat

Presentació simultània de
propostes d’orientació educativa

CAR Sant Cugat del Vallès
Avda. Alcalde Barnils 3-5
08174 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

11.00 - 11.45h
La personalització:
global de centre
INS Quatre Cantons

una

estratègia

Experiències
d’èxit en orientació
acadèmica i professional coordinada,
Ensenyament Secundari Obligatori
Presentació Fundació Bertelsmann
INS Mollet i Escola Virolai
11.50h - 12.35h
Experiències
d’èxit en orientació
acadèmica i professional coordinada,
Formació Professional i Batxillerat
INS Pere Martell / INS Torre Roja
Proposta d’organització innovadora:
“girem la truita”
INS Baix Montseny
12.40h - 13.25h
Acompanyament en la construcció del
projecte vital de l’alumne a partir de
les competències bàsiques
INS Antoni Marti i Franquesa
Projecte transversal 4t ESO: Planifico
el meu futur
INS l’Estatut

Com arribar en cotxe:
El Centre d'Alt Rendiment s'ubica en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, al costat de l'autopista AP-7. El CAR es
comunica amb Barcelona mitjançant tres autopistes que són l'AP-7, sortida de Barcelona per la Diagonal, l'AP-2, sortida
per la Meridiana, i els Túnels de Vallvidrera (sortida 12/13A). Per l'autopista AP-7 s'enllaça directament fins l'aeroport.
Com arribar en transport públic:
Al Centre d'Alt Rendiment es pot arribar amb trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de Renfe.
Per arribar-hi amb FGC, heu d'agafar trens de la línia Barcelona-Sabadell (S2) o de la línia Barcelona-Universitat Autònoma (S55), que surten de la Plaça de Catalunya, i baixar a l'estació de Sant Joan.
Per arribar-hi amb Renfe, heu d'agafar els trens de la línia 7 de Rodalies, i baixar a l'estació de Sant Cugat del Vallès.

