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13Una orientació de qualitat és una aposta 
pels nostres joves

La Fundación Bertelsmann, el lema de la qual és «Per l'ocupació delss 
joves», té com a objectiu, entre d'altres, la consolidació d'un model 
d'orientació professional de qualitat. 

La crisi ha posat de manifest la debilitat del model de transició esco-
la-feina al nostre país, la qual cosa ha contribuït –juntament amb altres 
factors– a l'augment de l'atur dels joves. Aquesta situació perjudica les 
expectatives d'inserció laboral i d'autonomia econòmica dels joves. Per 
això cal implantar un model d'orientació professional que conjumini els 
gustos i el talent de cada jove amb les necessitats reals de l'economia, 
i que alhora acosti el món educatiu i l'entorn productiu a través de la 
creació d'aliances entre els actors més rellevants. Cal una coordinació, 
no només des de dins de cada centre educatiu, sinó també amb els dife-
rents actors externs que participen en el procés.

La nostra fundació persegueix que el món econòmic s'involucri de 
manera sostinguda en l'orientació professional dels joves. El cost de la 
no orientació és alt: més desocupació dels joves, més fracàs escolar i 
més trajectòries laborals insatisfactòries.

Per tal de garantir l'èxit del nostre projecte, a la Fundación Ber-
telsmann comptem amb Benito Echeverría Samanes i Màrius Martínez 
Muñoz, que –juntament amb un nodrit grup d'experts– ens assessoren 
en qüestions metodològiques i tècniques. Aquest panel està format per 
persones d'àmbits diferents: orientadors i educadors, associacions de 
mares i pares, entitats de joves, representants de l'administració pública 
amb competències en ensenyament i associacions empresarials.

Amb la guia que ara presentem hem volgut oferir una eina fàcil 
d'utilitzar que s'anirà enriquint amb les aportacions de les persones que 
la utilitzen i, especialment, amb les experiències pilot que desenvolu-
parem en diversos centres formatius. Els comentaris i les bones pràcti-
ques il·lustratives que ens envieu se sumaran al material complementari 
que posem a disposició a l'adreça <www.orientacioncoordinada.com/
guiacentros>. L'objectiu és aconseguir, en definitiva, que la guia sigui 
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còmoda, pràctica i que posi les bases per a una bona gestió coordinada 
de l'orientació als alumnes.

Hem treballat en ella amb entusiasme, conscients que la millora de 
l'orientació professional a Espanya és una assignatura pendent i que, 
en aprovar-la, establirem la diferència. Li ho devem als nostres joves i 
al nostre país.

FRANCISCO BELIL
Vicepresident

Fundación Bertelsmann



 

15Pròleg 

Al llarg de la meva vida he escrit molts pròlegs. Amb ells pretenia ani-
mar a la lectura, facilitar la comprensió o contagiar el meu entusiasme 
per un llibre. En aquest cas, em sento molt orgullós de fer-ho perquè 
tinc la convicció d'estar col·laborant amb la resolució d'un problema 
que ens hauria de preocupar a tots els ciutadans, però en especial a do-
cents i pares. Em refereixo a la inserció dels nostres joves al món labo-
ral. No se li oculta a ningú que és un tema central del nostre temps. Com 
es creen llocs de treball? Com es prepara als joves o als adults per a 
aquells llocs? Quines competències haurien d'adquirir durant l'etapa 
educativa? Com es pot facilitar el trànsit des del món educatiu al món 
laboral? Un estudi recent de la Universitat d'Oxford ens diu que el 40% 
de les feines actuals seran realitzades per robots en un futur pròxim. 
Hem d'educar els nostres nens i adolescents per a un «entorn VUCA» 
(Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). El 1786, Immanuel 
Kant publicà el seu opuscle titulat Was heißt: sich im Denken orientie-
ren? (Com orientar-se en el pensament?). En aquest moment necessitem 
saber com orientar-nos en el món real, per això resulta tan important 
l'orientació acadèmica o laboral. Hem d'ajudar els nostres adolescents a 
ser capaços de respondre a les preguntes següents: Qui sóc i qui desitjo 
ésser? Què vull fer? Què sé fer? Què cal que sàpiga fer? 

A Espanya fa dècades que reclamem un ensenyament professional 
millor. Ara s'ha despertat un gran interès per l'ensenyament dual ale-
many, que s'imparteix de manera compartida a centres educatius i em-
preses. És un sistema molt elaborat, que no s'improvisa. 

Aquest llibre és una guia perquè els centres educatius puguin orga-
nitzar un pla sistemàtic d'orientació professional. Està adreçat princi-
palment a la direcció, al professorat en general i en particular als pro-
fessionals de l'orientació de tots els centres d'educació secundària 
obligatòria disposats a acceptar el repte d'organitzar un pla sistemàtic 
d'orientació professional. La Bertelsmann Stiftung (matriu alemanya de 
la Fundación Bertelsmann a Espanya) ha elaborat la guia amb la col·la-
boració dels Grups de Treball Federal i Regionals «Escola-Economia» de 
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Baden-Württemberg i Rin del Nord-Westfàlia, juntament amb MTO 
Psychologische Forschung und Beratung GmbH de Tübingen.

La Fundación Bertelsmann es caracteritza pel rigor dels seus tre-
balls. En aquest cas, l'experiència alemanya s'ha enriquit amb bones 
pràctiques d'orientació desenvolupades en centres educatius repartits 
per tota la geografia espanyola i l'adaptació al nostre entorn elaborada 
per experts en orientació professional. A més, forma part d'un ambiciós 
pla per enfrontar-se al problema de l'ocupació dels joves, en què es 
promou la cooperació amb empreses, es preveu la creació d'experiènci-
es pilot a diverses comunitats i s'ajuda a formar tutors a les empreses 
perquè serveixin de pont entre les empreses i els centres educatius.

Vull agrair a la Fundación Bertelsmann el seu interès per l'ensenya-
ment a Espanya i espero que sapiguem aprofitar la utilíssima informa-
ció que conté aquesta guia. 

JOSÉ ANTONIO MARINA 
Filòsof, escriptor i pedagog
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Aquesta Guia d'orientació professional coordinada parteix de la que han 
realitzat a Alemanya la Bertelsmann Stiftung, el grup de treball federal 
Netzwerk Schulewirtschaft (Escola-Economia) i la consultoria MTO Psy-
chologische Forschung und Beratung GmbH, que ha cedit els drets grà-
cies als quals ara disposem d'aquesta adaptació al context espanyol, 
amb pròleg del filòsof i pedagog José Antonio Marina.

Els directors d'aquesta adaptació han estat Benito Echeverría Sama-
nes i Màrius Martínez Muñoz.

Aquesta guia s'adreça fonamentalment a instituts d'educació secun-
dària, amb ensenyament obligatori i postobligatori, i a centres de for-
mació professional, sense perjudici de l'ús dels continguts que consi-
derin oportuns altres centres de formació, com ara centres de formació 
ocupacional o fins i tot oficines de joventut o oficines d'ocupació, per 
exemple. Pel que fa a la resta, abasta tant l'orientació professional com 
acadèmica dels i les alumnes. 

És una guia pràctica per a centres educatius innovadors que desit-
gen crear un marc conceptual per a l'orientació professional en l'àmbit 
escolar a la mida de les necessitats específiques de l'alumnat i que s'in-
tegri en un sistema de gestió de qualitat. Les estratègies presentades en 
aquesta guia es poden aplicar en tot tipus de centres educatius i estan 
dissenyades per afavorir la integració sistemàtica de les activitats d'ori-
entació professional a les tasques escolars. A banda de proporcionar 
una gran quantitat d'informació de fons, ofereix una sèrie de materials 
didàctics que contribueixen a reduir substancialment la càrrega de tre-
ball dels docents. Des de tardes de portes obertes entre famílies i alum-
nes a visites a empreses, passant per tallers de sol·licitud de feina, 
aquesta guia abasta una àmplia mostra d'idees i pràctiques. 

L'orientació professional en escoles familiaritza nens i adolescents 
amb el món laboral, un món que per a ells és terra incognita. A causa 
de la poca tangibilitat d'aquest món i de la seva diversitat i complexitat, 
cal que una bona orientació aconsegueixi, com a mínim, que els joves 
entenguin els requisits bàsics als quals s'hauran d'enfrontar en el decurs 
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de les seves carreres educatives i laborals. Al mateix temps, una bona 
orientació professional ha de fomentar la seva capacitat per desenvolu-
par una visió realista de les seves pròpies habilitats i dels talents indivi-
duals. Els centres d'ensenyament només poden assolir aquests objectius 
si les seves activitats d'orientació professional estan integrades al marc 
educatiu general i són objecte d'actualitzacions i desenvolupament en 
matèria de qualitat de manera continuada. Grups de coordinació fiables 
i un marc de gestió de qualitat establert són elements essencials per 
assolir l'èxit a llarg termini en aquestes àrees. 

La Guia d'orientació professional coordinada facilita la feina dels 
professors de diferents maneres. No està dissenyada per modificar o 
alterar radicalment les activitats prèvies d'orientació professional, sinó 
per fer-ne un ús sensat redissenyant la seva sistematització. Els centres 
assignen les seves mesures a quatre dimensions diferents: activitats de 
classe, activitats extracurriculars, cooperació entre centres educatius i el 
món laboral o productiu i cooperació entre centres educatius i altres 
col·laboradors. Cada centre té un perfil sobre el seu estat que es pot 
emprar per supervisar el progrés individual i identificar les àrees a les 
quals cal assolir una millora.

Mentre es desenvolupava, l'obra original alemanya es va assajar, 
avaluar i millorar en diversos tipus de centres d'ensenyament de diver-
sos estats federats. Aquesta adaptació al context espanyol s'ha contras-
tat amb diferents professionals de centres educatius compromesos amb 
l'orientació professional i, a més, passarà per una fase de prova de la 
seva aplicació pràctica a una sèrie de centres de diverses comunitats 
autònomes. Així doncs, s'ha posat a prova a la pràctica i s'ha adaptat a 
les necessitats dels centres d'ensenyament. Deixa marge a la creativitat 
dels seus usuaris per al desenvolupament d'activitats d'orientació pro-
fessional en sintonia amb la visió de cada centre d'ensenyament.

Agraïm les pràctiques que han aportat la Confederación de Organi-
zaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), Mercedes 
Manzanares, Víctor Molina García, M.ª Dolores Palomares, Juan Anto-
nio Planas, M.ª Antonia Rivero Sánchez, Mónica Sanz Alonso i Jesús 
Zapatero Herranz.

També volem agrair els comentaris i els suggeriments rebuts d'Ana 
Bajo Díaz, Pilar Bordonaba Pérez, Javier Calderón Beltrán, Ana Cobos 
Cedillo, Víctor Cuevas Barbadillo, Neus Gómez Mataran, Pere Juàrez 
Vives, Lilián Rivera Gómez i Sigrid Yeti Benavente.

 No calen coneixements específics ni experiència prèvia per treballar 
amb aquesta guia. La guia inclou una gran quantitat de materials com-
plementaris, llistats a l'Annex de la pàgina 169, que estan disponibles a 
<www.orientacioncoordinada.com/guiacentros>, amb registre previ. Es 
tracta de llistes de comprovació i fitxes de treball dissenyades per ajudar 
al professorat, tant en l'àmbit teòric com a classe. Tots els documents 
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s'ofereixen en un format que permet adaptar-los fàcilment a les neces-
sitats de cada usuari. La gamma d'activitats tractades comprèn des de la 
realització inicial d'una anàlisi sobre l'estat de les coses fins a la prepa-
ració d'entrevistes individuals d'assessorament, passant pel desenvolu-
pament d'estàndards de qualitat a llarg termini. Aquesta guia és una 
eina pràctica per a escoles que desitgen ajudar els seus alumnes a res-
pondre tres preguntes clau en la seva preparació cap al món acadèmic 
o professional: Qui sóc?, Què sé fer?, On vull anar?



 

1Introducció

La transició des de l'escola cap a la vida laboral és fonamental per al 
desenvolupament futur dels joves, raó per la qual una de les tasques 
principals obligatòries dels centres educatius és potenciar els processos 
individuals d'elecció acadèmica i professional.

Aquesta Guia d'orientació professional coordinada pretén facilitar 
aquesta tasca mitjançant la integració de les pràctiques habituals d'in-
tervenció orientadora en un pla global i alhora específic per a cada 
centre. Abasta tant l'orientació professional com acadèmica dels i les 
alumnes.  

Amb la finalitat de facilitar la lectura, cada cop que es faci servir la 
forma masculina en aquesta guia, ens estarem referint als dos gèneres.
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Importància actual de l'orientació professional

La gran transformació estructural (tecnològica, econòmica i social) ac-
tual genera canvis profunds a totes les activitats humanes, però especi-
alment en aquelles de caràcter socioprofessional. Els nous continguts, 
nous mitjans, nous mètodes i les noves formes socials del treball inci-
deixen notablement en la configuració de la professionalitat. Les quali-
tats, les aptituds i les destreses personals que s'exigeixen actualment per 
incorporar-se al món laboral i per desenvolupar-se en una professió 
s'allunyen força d'allò que es demanava tradicionalment (Echeverría, 
B., 2008: 23-68). 

En un ambient sociolaboral en profunda evolució sorgeixen noves 
famílies professionals, noves carreres i titulacions que plantegen nous 
reptes a l'alumnat. Cada cop és més necessari aprendre a orientar-se 
davant d'un mercat laboral que pateix una transformació contínua i 
preparar-se tan bé com es pugui per optar per la formació professional 
o el batxillerat. Per aquest motiu, no només els centres d'ensenyament, 
sinó també el món empresarial i l'entorn polític concedeixen una impor-
tància creixent a l'orientació professional.

Els representants del sector econòmic solen queixar-se de la manca 
de preparació de l'alumnat en finalitzar la formació, però les empreses 
no sempre es mostren coresponsables de la seva potenciació i valoració. 
D'altra banda, força graduats escolars no disposen de coneixements, 
orientació i criteris de decisió per triar de manera contrastada una pro-
fessió o una carrera universitària. Aquestes deficiències generen amb 
relativa freqüència notables quotes d'abandonament, tant dels estudis 
universitaris com dels de formació professional. 

Les polítiques educatives solen afrontar aquestes situacions promo-
vent l'orientació professional als centres d'escolaritat obligatòria. Al-
guns d'ells responen a aquests requeriments amb plans d'orientació sis-
temàtics que concorden amb les necessitats de l'alumnat, adaptats a la 
realitat del centre i actualitzats contínuament davant la ràpida evolució 
del mercat laboral. Es tracta dels centres que són conscients que només 
així poden presentar-se a la societat amb un projecte concret d'objec-
tius i activitats d'orientació professional que estimuli la necessària col-
laboració de pares, agents socials, organitzacions, associacions, etc.

Destinataris de la guia

Aquesta guia s'adreça principalment a la direcció, al professorat en ge-
neral i en particular als professionals de l'orientació de tots els centres 
d'educació secundària obligatòria disposats a acceptar el repte d'orga-
nitzar un pla sistemàtic d'orientació professional. També es pot fer ser-
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vir a centres de formació professional o de batxillerat i, algunes parts, 
fins i tot poden representar una gran ajuda a l'educació primària.  Així 
doncs, la guia és aplicable a tota mena de centres i correspon a cadas-
cun d'ells, arran de les diferències en alguns aspectes, decidir la prioritat 
de les activitats que s'hi desenvoluparan. Per exemple, l'orientació aca-
dèmica sol ser molt rellevant als centres de batxillerat, però potser no 
ho és tant en altres entorns formatius.

La guia es pot fer servir de diverses maneres. Es pot considerar un 
conjunt de mòduls i tot fent servir, segons les necessitats de cada centre, 
una informació determinada o alguns mètodes i materials pràctics de la 
varietat descrita al capítol 4.3.1 (per exemple, Visita a empreses), plan-
tejat per ajudar el professorat en l'aplicació pràctica de l'orientació pro-
fessional a les respectives escoles.

Ara bé, si hom aspira a promoure un pla integral d'orientació pro-
fessional i impulsar-lo de manera efectiva i permanent a l'àmbit escolar, 
és preferible desenvolupar les activitats dins d'un sistema de gestió de 
qualitat. Amb aquesta finalitat, la guia ajuda a elaborar i aplicar un pla 
global, extens i sistemàtic que tingui en compte el procés complet d'ori-
entació professional al centre i permeti interconnectar totes les activitats 
amb ordre, recolzant-se unes amb altres en la consecució d'objectius 
concrets. 

Inicialment pot requerir cert esforç addicional a les persones involu-
crades al projecte, però a llarg termini permet desplegar un procés d'ori-
entació professional d'alta qualitat alhora que facilita la feina gràcies a 
la qualitat de la seva estructuració. A més, permet fixar el pla d'orien-
tació al centre, sense que un possible canvi de les persones responsables 
en pugui afectar notablement el desenvolupament.
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Origen  Aquesta guia sorgeix d'un original ale-
many que s'ha enriquit amb bones pràctiques 
d'orientació desenvolupades en centres educatius 
repartits per tota la geografia espanyola i experts 
en orientació professional l'han adaptada al nos-
tre entorn fins que s'ha assolit la versió de la qual 
vostè disposa. 

La guia ofereix

• Ajuda a tota mena de centres educatius per dissenyar i aplicar el 
seu propi pla global i sistemàtic d'orientació professional basat en 
un sistema de gestió de qualitat. Ofereix mètodes i materials sobre 
cadascun dels passos que cal seguir a cada centre que tingui l'as-
piració d'establir un pla de gestió de qualitat de l'orientació profes-
sional, des del disseny fins al control i l'optimització passant per 
l'aplicació. Ofereix un valuós suport per a tot tipus de centres i 
d'educadors, tant si han desenvolupat competències prèviament, 
com si tenen poca experiència en matèria d'orientació professional.

• Aporta informació precisa i directrius pràctiques, així com mate-
rials de treball i indicacions per a l'aplicació de mesures concretes 
d'orientació professional.

• Ajuda a integrar i sistematitzar les activitats que els centres de-
senvolupen. Un procediment unificat i sistemàtic millora i asse-
gura la qualitat de l'orientació professional reduint, a més, el 
temps invertit.

• Permet aplicar les normes autonòmiques i específiques a cada ti-
pus d'escola alhora que es pot fer servir a tot l'estat.

• Ofereix suggeriments concrets sobre aspectes essencials d'un pla 
d'orientació professional, tant en l'àmbit metodològic com de con-
tingut, alhora que atorga als centres total llibertat organitzativa, de 
manera que cadascun d'ells pugui incloure els seus propis principis 
i objectius tenint en compte les seves circumstàncies específiques.

• Permet integrar les activitats d'orientació professional als siste-
mes previs de gestió de qualitat dels centres.

• Ofereix un sistema d'orientació l'eficàcia del qual s'ha demostrat 
a la pràctica, ja que la guia s'ha elaborat tenint en compte les 
necessitats i les aspiracions dels centres que han participat en 
l'estudi pilot.

Estructura i organització de la guia  La guia en format llibre inclou 
l'accés als materials complementaris disponibles amb registre previ a 

1.1
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<www.orientacioncoordinada.com/guiacentros>. El material comple-
mentari que correspon a cada apartat d'aquesta guia apareix als late-
rals de les pàgines, a sobre d'un requadre de color verd-blau. Fora 
d'això, a l'Annex (pàg.  169) s'hi inclou una llista de tots els materials.

La guia també conté enllaços a fonts d'informació, a exemples il·lus-
tratius o d'altres; s'hi pot accedir mitjançant els codis QR corresponents. 
Si no disposa de lector de codis, es poden trobar a Internet amb el títol 
i altres referències que proporcionem i/o la pàgina principal del web que 
s'especifica en cada cas.

Al capítol 4 es presenten diverses accions d'orientació professional. 
Els exemples de la pràctica es troben destacats als requadres de color 
verd. 

La Bibliografia i els enllaços que apareixen a la guia estan recopilats 
al final del llibre, en un capítol específic (pàg. 159). Algunes fonts d'in-
formació addicional s'inclouen als capítols corresponents, quan s'hi des-
criu cada tema concret. A més, totes les referències biblio-
gràfiques i els enllaços de tots els capítols de la guia s'han 
recopilat al material complementari «Bibliografia i enlla-
ços» a <www.orientacioncoordinada.com/guiacentros>; 
d'aquesta manera hi podreu accedir fent clic als enllaços 
o copiant-los a la barra d'adreces del navegador.

Objectius i 
beneficis de 
l'orientació 
professional

Definició d'orientació  D'acord a allò que esta-
bleixen les Resolucions del Consell Europeu i 
dels Representants dels Governs dels Estats (CE 
2004 i 2008), l'orientació es defineix com «un 
procés continu que permet als ciutadans, a 
qualsevol edat i al llarg de les seves vides: 

• Determinar les seves capacitats, les seves competències i els seus 
interessos.

• Prendre decisions quant a educació, formació i ocupació. 
• Gestionar el recorregut de la seva vida professional pel que fa a 

l'educació i a la formació, a la feina i a altres marcs als quals és 
possible adquirir o utilitzar aquestes capacitats i competències.

L'orientació inclou activitats individuals o col·lectives de formació, 
de consultes, d'avaluació de competències, de suport i d'ensenyament 
de les competències necessàries per a la presa de decisions per a la ges-
tió de la carrera». 

Mitjançant les activitats es tracta de «potenciar l'aclariment de pos-
sibilitats personals amb sentit, per mitjà de la identificació, elecció i/o 

1.2

www.
orientacioncoordinada.
com/guiacentros
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reconducció d'alternatives acadèmiques, professionals i personals, 
d'acord amb el potencial i el projecte vital de cadascú, contrastades, al 
seu torn, amb les que s'ofereixen als entorns formatius, laborals i soci-
als» (Echeverría, B., 2008: 14). És a dir, persegueix la conciliació de les 
necessitats i les aspiracions individuals amb les demandes sociolaborals, 
de manera que la persona arribi a ser qui és. 

Des d'aquesta concepció, «els objectius de l'orientació són els se-
güents: 

• Capacitar els ciutadans per a la gestió i la planificació dels seus 
itineraris d'aprenentatge i laborals en funció dels seus objectius 
vitals, relacionant les seves capacitats i els interessos amb l'edu-
cació, la formació, les oportunitats de treball i l'autoocupació, 

• Ajudar a les institucions d'educació i formació a comptar amb els 
alumnes, estudiants i aprenents motivats que assumeixin la res-
ponsabilitat del seu propi aprenentatge i fixin els seus propis ob-
jectius als resultats.

• Ajudar empreses i organitzacions a comptar amb personal moti-
vat i adaptable, capaç d'accedir-hi i de beneficiar-se de les opor-
tunitats d'aprenentatge que ofereixen dins i fora del lloc de feina.

• Oferir als responsables polítics un mitjà important per aconseguir 
un ampli conjunt d'objectius d'interès públic.

• Donar suport a les economies locals, autonòmiques i de l'estat 
mitjançant el desenvolupament i l'adaptació dels treballadors a 
les demandes econòmiques i a les circumstàncies socials canvi-
ants. 

• Ajudar a establir societats a les quals els ciutadans contribueixen 
activament al desenvolupament social, democràtic i sostenible» 
(CEDEFOP, 2006: 12).

Per tant, l'orientació juga una funció estratègica, no només a l'hora 
de reduir la bretxa existent entre els requeriments del món laboral i les 
competències dels ciutadans que componen la força de treball, sinó 
també per reduir el nombre creixent de persones que no assoleixen la 
inserció o reinserció laboral perquè no responen als requeriments per a 
la contractació i/o a les possibilitats d'ocupabilitat. 

Aquesta mena d'intervenció és especialment necessària al procés de 
transició dels adolescents i dels joves cap a la vida activa, ja que es 
tracta d'una fase de la vida en la qual es produeix una cerca intensa de 
la identitat personal i social fins l'assoliment de l'autonomia, en què 
assumeixen responsabilitats en les activitats essencials de la societat a 
la qual pertanyen.

El procés de transició s'inicia després d'un creixement fisiològic de 
maduració mental que permet a les persones interrogar-se quant a: qui 
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sóc i qui desitjo ser? què vull fer? què sé fer? i què he de saber fer? –au-
toafirmació–, davant de la urgent resposta que exigeixen els patrons 
culturals i l'emplaçament a l'estructura d'oportunitats sociolaborals. El 
seu final coincideix amb l'assoliment complet o d'un cert grau d'auto-
nomia i de participació responsable als camps d'acció més rellevants de 
cada societat, un cop superats els estats psicodinàmics propis de l'etapa 
juvenil.

Com queda palès en nombroses recerques (Echeverría, B., 1997, 
2004), el procés d'inserció sociolaboral és, avui dia: Llarg, es prolonga 
força anys després de l'escolarització; Lent i amb moltes possibilitats de 
recurrència; Incert per a gairebé tots i arriscat per a alguns; No automà-
tic en decisions i opcions professionals; Diferent, segons les caracterís-
tiques personals, socials i culturals de les persones i de l'entorn al qual 
es desenvolupa; Complex i diversificat a causa del creixent nombre de 
«portes» d'entrada i de sortida.

Per aquest motiu cada cop és més imperiosa la necessitat de poten-
ciar l'orientació durant l'escolaritat obligatòria, a la qual es configuren 
interessos, actituds i valors essencials enfront del treball i de la vida en 
general, alhora que de vegades es prenen decisions determinants per al 
futur professional de les persones. Els afers que cal abordar no es redu-
eixen a l'àmbit acadèmic, sinó que abasten també els de caràcter profes-
sional, que són tan importants per a l'alumnat que desitja cursar estudis 
universitaris com per als que opten per la formació professional (Mar-
tínez-Clares, P., et al., 2014).

Orientació acadèmica  L'orientació acadèmica se centra més en els itine-
raris formatius que en la posterior activitat professional. Mira principal-
ment que l'alumnat obtingui bones i contrastades fonts d'informació 
sobre l'oferta formativa que li permetin orientar-se per si mateix, així 
com coneixements sobre les opcions d'accés als centres d'estudi supe-
riors i sobre les diverses carreres.

Des d'aquest vessant de l'orientació se solen abordar qüestions com 
ara:

• Les carreres i els títols existents, així com continguts, condicions 
de matriculació, estructura, durada, etc.

• Els requisits tècnics i generals dels diversos estudis superiors i de 
les àrees professionals.

• Els diversos tipus de centres d'educació superior i les modalitats 
d'estudi (universitats, universitats tècniques, estudis a temps com-
plet o parcial, formació a distància, etc.).

• Les condicions generals de la carrera i del centre d'educació supe-
rior al qual es desitja accedir (procediment de sol·licitud de plaça/
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matriculació, finançament dels estudis, habitatge, infraestructura, 
treballar durant els estudis, etc.).

• Les possibilitats i les perspectives professionals derivades dels es-
tudis.

Orientació professional  Bona part d'aquestes qüestions també són motiu 
d'atenció per part de l'orientació professional en l'àmbit escolar, alhora 
que mira de:

• Propiciar l'autoavaluació de capacitats i interessos.
• Facilitar l'obtenció precoç de coneixements sobre el món laboral.
• Aportar coneixements sobre les diverses opcions formatives en 

contínua evolució i sobre els seus requisits.
• Desenvolupar els coneixements, les capacitats i les competències 

requerides pels perfils professionals als quals aspira l'alumnat i 
per la vida activa en general.

• Fomentar el pensament i l'activitat emprenedora.
• Responsabilitzar l'alumnat quant a la seva vida i carrera professi-

onal.
• Valorar de manera realista la concordança entre les capacitats i 

els interessos individuals i les exigències objectives de les profes-
sions desitjades.

Aquests objectius se solen articular entorn dels quatre interrogants 
(figura 1) del model desenvolupat des dels anys setanta per Watts, A. G. 
i altres (1996) al National Institute of Careers Education and Counseling 
(NICEC). Concebut per «aplicar els conceptes vocacionals al currículum 
escolar en el marc d'una veritable cultura de l'orientació» (pàg.  214), 
s'ha anat implantant en bona part dels estats de la Unió Europea perquè 
es pot desenvolupar a qualsevol edat i en qualsevol àmbit. Permet la 
seva integració en l'oferta formativa dels centres escolars i laborals, 
diverses formes d'aplicació i la utilització de nombroses tècniques i di-
versos recursos. El model es coneix per les seves sigles en anglès DOTS:

• S Self awareness (Qui sóc?). Pretén afavorir la presa de conscièn-
cia quant al que cadascú pot ser i vol ser (autoconcepte), a còpia 
d'explorar els coneixements, capacitats, competències i interessos 
d'un mateix, juntament amb les circumstàncies que l'envolten. A 
partir de l'avaluació de tot això es genera l'autoestima, determi-
nada per les experiències, les expectatives i les atribucions.

• O Opportunity awareness (On sóc?). Mira de conscienciar les per-
sones quant a la varietat de les oportunitats formatives i laborals 
que tenen a l'abast, quant a les demandes i els requisits de les 
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diferents professions i quant a les dificultats i satisfaccions perso-
nals, socials i econòmiques que proporcionen. Més que transmetre 
informació, pretén afavorir la localització, el processament i el 
posicionament crític enfront d'aquesta informació.

• D Decision learning (Què faré?). Desenvolupa les habilitats neces-
sàries per generar alternatives, interrelacionant allò que cadascú 
desitja i valora amb les pròpies limitacions i les possibilitats de 
l'entorn al qual es troba, fins a prendre decisions contrastades de 
manera conscient i responsable.

• T Transition learning (Com ho faré?). Facilita els aprenentatges 
necessaris per anticipar-se a la manera d'aplicar les decisions que 
s'han pres i d'afrontar-ne les conseqüències, mitjançant la plani-
ficació d'accions a curt, mig i llarg termini d'acord amb el poten-
cial i els recursos de cadascú, així com amb les necessitats i les 
aspiracions personals.  

Figura 1. Fases del 
model DOTS
Font: Watts, A. G. 
i altres (1996)

Qui sóc?
Consciència d'un mateix
Exploració de les seves 
capacitats, competències, 
potencialitats i 
motivacions

On sóc?
Consciència 

d'oportunitats formatives 
i laborals

Descobriment de les 
possibilitats
de l'entorn

Com ho faré?
Aprendre a transitar

Anticipar-se a la manera
d'implementar les decisions 

i afrontar les seves 
conseqüències

Què faré?
Aprendre a decidir

Implicar-se en la presa
de decisions
contrastades
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En ambients culturals com l'alemany, es valora especialment la ma-
duresa que l'alumnat requereix per iniciar la seva formació professional. 
Això és així fins al punt que la Conferència de Ministres d'Ensenyament 
recomana un catàleg de criteris de maduresa per a la formació: descripció 
de característiques i criteris (vegeu més endavant la figura 2), aprovat el 
2006 per part de la comissió directiva del «Pacte nacional per a la forma-
ció professional i personal del jove especialitzat» <http://www.bmwi.de>.

L'orientació professional contribueix a la maduresa per a la forma-
ció, fomentant, per exemple, els coneixements econòmics a través de 
diferents mitjans, a banda de competències com ara el treball en equip, 
l'autonomia, etc., que poden adquirir-se mitjançant pràctiques a empre-
ses, simulacions o empreses d'alumnes.

Fases del procés d'orientació professional  Tal com preveu el «Pacte naci-
onal per a la formació professional i personal del jove especialitzat», es 
poden distingir tres fases del procés d'orientació (figura 3), que comen-
ça als primers anys de l'escolaritat obligatòria, s'estén durant tota 
aquesta etapa i es prolonga més enllà de la seva finalització.

Durant la primera fase, l'alumnat reflexiona sobre si mateix –capa-
citats, interessos i preferències–, alhora que adquireix coneixements so-
bre les famílies professionals, els requisits de les professions, les ofertes 
de places formatives, etc., així com sobre els mecanismes econòmics, la 
situació del mercat laboral, etc. 

La fase de decisió serveix per analitzar les possibles alternatives 
formatives i laborals que ofereix l'entorn amb la finalitat d'optar a 
aquelles professions que concorden millor amb els interessos i les capa-
citats de cadascú tenint en compte les pròpies exigències. 

La fase de realització abasta l'aprenentatge de tot un cúmul de tèc-
niques adreçades a sol·licitar una plaça en un centre formatiu (inscrip-
cions), donar-se a conèixer (currículum, carta de presentació), presen-
tar-se (entrevista), projectar una marca personal (xarxes socials), etc. 
fins a la signatura d'un contracte, si existeix com a possibilitat i és la 
finalitat que es persegueix.

El foment de l'orientació professional, especialment el que fa refe-
rència a la maduresa per a l'elecció professional, es duu a terme en dues 

Pacte alemany per a la 
informació professional i 

personal dels joves
www.bmwi.de

Figura 3. fases 
de l'orientació 

professional Fase 
d'orientació

Fase de 
decisió

Fase de 
realització
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Figura 2. 
Característiques 
i criteris de 
maduresa per a 
la formació.
Font: Bundesagentur 
für Arbeit 2009: 20 i seg.
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físiques
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desenvolupament
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els requisits de salut

Característiques psicològiques
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a la frustració
• Capacitat de comunicació
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• Capacitat crítica
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• Autoorganització/autonomia
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• Modalitats de comportament
• Consciència de responsabilitat
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• Escriptura (i ortografia)
• Lectura: tractar amb textos 

i altres mitjans.
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• Capacitat d'atenció

a llarg termini
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direccions; cap a dins, creant condicions que afavoreixin el desenvolu-
pament individual i l'autoavaluació, i cap enfora, facilitant l'accés al 
complex món laboral, acadèmic i professional, de manera que l'alumnat 
aprengui a trobar informació, analitzar-la i avaluar-la a l'hora de pren-
dre decisions. 

Desenvolupament individual i persones implicades en el procés d'orienta-
ció  Si hi ha un aspecte que els enfocaments actuals de l'orientació 
professional emfatitzen especialment, és el protagonisme que s'atorga a 
l'individu, que es considera el subjecte actiu més que no pas el receptor 
passiu del procés. No es tracta, per tant, d'un assessorament prescriptiu 
i directiu, sinó d'una intervenció educativa que tracta d'alliberar el po-
tencial de les persones mitjançant l'autoreflexió, l'autoconeixement, 
l'autonomia, la planificació d'estratègies i la implantació quant a la 
presa de decisions. És a dir, comparteix la filosofia del famós proverbi 
«si a la vora del mar et trobes algú afamat, no li regalis un peix, ense-
nya-li a pescar».

En conseqüència, l'anàlisi del potencial de cada escolar i el seu 
desenvolupament personalitzat són essencials a l'hora de sistematitzar i 
organitzar amb precisió l'orientació professional de cadascun d'ells, 
d’acord, alhora, amb el requisit d'atenció a la diversitat que impregna 
els plans d'estudi.

El diagnòstic de les competències de l'alumnat (Echeverría, B., 2008: 
69-94), realitzat tal com es descriurà al capítol 3.1, aporta una valuosa 
informació sobre els interessos, les qualitats i les carències de tots i ca-
dascun d'ells, la qual cosa és imprescindible per seleccionar i posar en 
acció les mesures d'intervenció més favorables per al seu desenvolupa-
ment.

Dut a terme aquest diagnòstic, és el moment de compartir-ne els 
resultats i analitzar-los cara a cara. Aquesta reatroalimentació marca 
l'inici d'altres reunions dins i fora de classe que serveixen per analitzar 
l'evolució del procés d'orientació i delimitar els passos que es faran.

Aquesta manera d'actuar requereix un ambient de treball obert i 
flexible al qual l'alumnat pugui assumir el protagonisme que li corres-
pon, mentre que, des d'un segon pla, els professors/tutors els observen, 
assisteixen, donen suport i proposen activitats com ara les que contem-
pla el capítol 4. Evidentment, el desenvolupament individualitzat del 
procés d'orientació és difícil de dur a terme en estructures d'educació 
tancades i sense possibilitats de diversificació. La millor forma d'abordar 
la intervenció orientadora és integrant-la al pla del centre amb la impli-
cació del nombre més gran possible de persones i organismes.

Els directors de centres, els docents i els alumnes són els que estan 
cridats a involucrar-se més directament, malgrat que en força centres 
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escolars la responsabilitat de l'orientació professional sol recaure sobre 
una sola persona. No obstant això, convé comptar amb un equip (vegeu 
al capítol 2.2, «L'equip de coordinació») que dinamitzi un sistema de 
treball més funcional, eficient i eficaç a curt, però sobretot a llarg ter-
mini.

El centre escolar ha d'afavorir, al seu torn, la ineludible col·laboració 
dels pares que, tal com demostren nombrosos estudis, són els que més 
influeixen en els seus fills a l'hora de triar una professió, fins i tot més 
que els altres joves de la mateixa edat. Per aquest motiu hi ha el màxim 
interès a aconseguir la seva implicació activa en el procés d'orientació i 
per preparar-los per a la difícil tasca d'ajudar els fills en la presa de 
decisions acadèmiques i/o professionals. Una cooperació estreta entre el 
centre escolar i les famílies és essencial en la transició dels joves des de 
l'escola cap a la vida activa. En aquest sentit, la Fundación Bertelsmann 
està preparant una guia d'orientació específicament adreçada als joves 
i una altra per a les famílies.

Si a les aportacions anteriors hi afegim les dels col·laboradors ex-
terns, com ara empreses (la Fundación Bertelsmann també publicarà 
una guia d'orientació adreçada a les empreses), oficines d'ocupació, ins-
titucions socials, associacions, organismes públics, institucions formati-
ves, etc., els principals beneficiats d'aquesta suma d'esforços serà 
l'alumnat, però també totes les entitats implicades (figura 4).

Coordinació i cooperació de programes d'orientació professional  Ja fa 
anys (CE 2008) que el Consell i els Representants dels Governs dels Es-
tats de la UE insten a avançar en aquesta línia de complementarietat dels 
diversos protagonistes a escala estatal, autonòmica i local. El principi 4t 
d'aquesta Resolució contempla, entre altres mesures:

• Desenvolupar una cultura comuna –especialment de garantia de 
qualitat– als diversos serveis amb competències a escala local, 
autonòmica i estatal.  

• Fomentar els mecanismes de coordinació i cooperació.
• Introduir un element d'orientació a les estratègies estatals d'edu-

cació i formació, així com a les del mercat de treball, en funció de 
la configuració triada per cada Estat membre.

La resposta d'Espanya a aquesta sol·licitud es fa esperar, però en 
d'altres estats com ara Alemanya, s'han institucionalitzat programes 
d'intervenció a escala federal, regional i municipal, en alguns casos 
amb la col·laboració de fundacions interessades en el foment de l'orien-
tació professional en l'àmbit escolar. Cal destacar-ne els programes se-
güents a escala supraregional:
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Figura 4

• Suport als esforços propis en 
l'àmbit de l'OP

• Direcció i assistència 
per reforçar l'orientació 
professional dels fills

• Suport en el procés de decisió

• Claredat en els requisits exigits 
als graduats escolars

• Intensificació del contacte 
amb l'escola a través de la 
col·laboració activa

• Intercanvi selectiu 
d'experiències mitjançant 
converses amb professors i 
pares d'alumnes

• Reducció de despeses a mig i 
llarg termini

per als paresper als alumnes

• Millor orientació al mercat 
laboral i al de formació 
professional

• Orientació acadèmica

• Assistència en processos de 
sol·licitud

• Transició més fàcil al món 
laboral o acadèmic

• Augment de la motivació i de la 
disposició per treballar

• Augment de l'autonomia i de la 
responsabilitat sobre un mateix

• Millor percepció de les pròpies 
competències

• Millors oportunitats 
professionals mitjançant 
l'aprofitament de contactes 
prèviament establerts

BENEFICIS PER ALS IMPLICATS
EN EL PROCÉS D'ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL
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Objectius i beneficis 
de l'orientació 
professional

per a professors

• Simplificació del treball 
mitjançant un marc estructural 
per a l'OP

• Orientació i seguretat 
mitjançant processos 
sistematitzats i claredat als 
requisits

• Propostes i idees per a 
noves accions d'orientació 
professional

• Evolució a través de feedback 
i experiència en l'àmbit 
extraescolar

• Més contacte amb l'alumnat

• Intercanvi d'experiències i suma 
de competències a través de la 
cooperació

• Qualificacions addicionals 
mitjançant cursos de formació 
en orientació professional

• Reforç de la satisfacció 
pel treball realitzat i de la 
percepció de les competències 
pròpies

• Reforç de la identitat 
professional

• Adaptació a condicions socials 
canviants

• Efectivitat i eficiència 
mitjançant la sistematització 
de l'OP

• Facilitació del treball mitjançant 
la documentació de processos

• Més atractiu de l'escola per a 
professors, alumnes i pares

• Justificació de l'ocupació a 
mitjans públics

• Intercanvis selectius amb altres 
centres i institucions regionals

• Garantia a llarg termini de l'èxit 
de les accions d'orientació 
professional

• Compatibilitat amb sistemes de 
gestió de qualitat previs

per a direccions de 
centres

per a empreses

• Més maduresa per a la formació 
professional dels graduats 
escolars

• Millor adaptació entre els 
requisits imposats als alumnes 
de formació professional i el 
treball escolar

• Relleu generacional més 
motivat, qualificat i preparat 
per a la vida laboral i 
professional

• Garantia de la competitivitat

• Possibilitats d'organització 
quant a l'optimització de 
la qualitat de la formació 
professional

• Foment de la pròpia imatge

• Relació regional amb 
col·laboradors escolars

• Feedback positiu mitjançant 
compromís social i escolar
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A. Iniciativa «Cadenes d'Educació» 
<www.bildungsketten.de>
Es caracteritza fonamentalment per una estreta comunicació i coor-

dinació entre l'escola, els docents, els pares, les empreses, les oficines 
d'ocupació, les oficines de protecció del menor i d'altres actors locals, 
en funció de les característiques regionals. Compta amb subvenció pú-
blica.

El seu objectiu és interconnectar la multitud d'instruments de fo-
ment de l'orientació professional que ofereixen el govern central i els 
estats federats, amb l'objectiu d'evitar d'abandonament escolar i millo-
rar la transició des de l'escola cap al sistema dual de formació professi-
onal. Pretén que l'alumnat obtingui una visió realista i pràctica de la 
vida laboral alhora que prepara sistemàticament per a l'elecció d'una 
professió.

Amb aquesta finalitat compten amb un suport personalitzat que co-
mença amb un diagnòstic del potencial de l'alumnat pel que fa a com-
petències i preferències i s'acompanya amb tallers als centres de forma-
ció professional, en què es poden conèixer com a mínim tres àrees 
professionals en cursos de dues setmanes. Disposen en tot moment d'as-
sistència i orientació per part de pedagogs qualificats i d'educadors ex-
perimentats.

Configuren aquestes «Cadenes d'Educació» els següents programes: 

• Assistència a la inserció laboral, cadenes de formació
• Estructuració de la Formació
• Programa d'Orientació Professional 

B. Programa «Perspectives de formació professional», també subvencionat
<www.perspektive-berufsabschluss.de>
El seu objectiu és reduir el nombre de joves sense títol de formació 

professional i millorar les seves oportunitats de futur, tant amb mesures 
de prevenció com de reinserció, per facilitar la transició des de l'escola 
cap a la vida activa. 

Col·laboren en el seu desenvolupament institucions de formació, 
l'Oficina d'Ocupació, la Cambra de Comerç i Indústria, administracions 
escolars i escoles d'educació general i de formació professional.

Inclou la iniciativa «Gestió regional de transicions», que mira d'aug-
mentar l'eficàcia i la qualitat dels instruments de suport a la gestió de la 
transició mitjançant la millora de la cooperació regional i l'enfortiment 
de les estructures de xarxa existents.

Cadenes d'Educació

Assistència a la inserció 
laboral

www.bildungsketten.de

Estructuració de la 
Formació

www.jobstarter.de

Programa d'Orientació 
Professional

www.bmbf.de

Programa «Perspectives de 
formació professional»
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C. Iniciativa «Transicions amb sistema» 
<www.bertelsmann-stiftung.de>
L'obectiu d'aquesta iniciativa és remodelar la transició des de l'esco-

la cap a la vida activa de tal manera que en un futur sigui possible di-
rigir els joves ràpidament i de manera sistemàtica cap a cicles de forma-
ció professional. Amb aquest objectiu es preveuen dues noves vies i 
mira de transformar el gran nombre de mesures existents per al foment 
de la transició escola-vida activa en un sistema transparent. 

D'una banda, pretén oferir una garantia de formació als joves amb 
un grau suficient de maduresa i que disposin de les competències neces-
sàries per iniciar un programa de formació professional que encara no 
hagin trobat una plaça. I, d'altra banda, mitjançant mesures de desen-
volupament individualitzades, busca proporcionar les competències ne-
cessàries als joves que no disposin d'aquesta maduresa.

La promoció d'aquesta iniciativa és a càrrec de la fundació Bertels-
mann Stiftung en coordinació amb 16 ministeris dels Estats Federats i 
l'Oficina Federal d'Ocupació, en el marc de l'acord comú de les normes 
d'orientació professional següents:

a) L'orientació professional serà obligatòria a tots els centres d'edu-
cació general a partir dels 12 anys, que s'haurà de dissenyar d'acord 
amb uns criteris pràctics i amb la participació de col·laboradors externs. 
b) Els pares s'hauran d'implicar activament en el procés d'orientació 
professional dels seus fills. c) Els joves en risc s'hauran d'identificar 
mitjançant un diagnòstic correcte i rebran suport individualitzat tan 
aviat com sigui possible. d) Se'ls haurà de posar a disposició un orien-
tador professional que els doni suport individualment en el procés 
d'elecció d'una professió i de sol·licitud de places en cas de necessitat, 
fins i tot més enllà del període de formació escolar. 

Sistema de gestió de 
qualitat per a l'orien-
tació  professional en 
l'àmbit escolar

El pilar central de l'orientació profes-
sional en l'àmbit escolar és un bon 
sistema de gestió de qualitat dins del 
qual s'integren totes les activitats  –
acadèmiques o professionals– que es 
desenvolupen durant les fases de pla-
nificació i d'aplicació (figura 5).

A la fase de planificació s'estableixen les condicions estructurals 
necessàries amb la finalitat d'aconseguir que la intervenció orientadora 
sigui funcional, eficient i eficaç en implantar-la i desenvolupar-la en 
l'àmbit escolar durant la següent fase.

Iniciativa «Transicions 
amb sistema» 

Gestió regional de 
transicions www.
perspektive-
berufsabschluss.de

1.3
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El primer pas de la fase de planificació (vegeu capítol 2) consisteix 
en una anàlisi de l'estat de la qüestió que permeti identificar els coneixe-
ments, les activitats, els materials, etc. relacionats amb l'orientació que 
existeixen al centre. Al pas anterior segueix la configuració del grup de 
coordinació (vegeu capítol 2.2), encarregat d'elaborar el pla general d'ori-
entació professional, assumir el control central dels processos d'interven-
ció i coordinar les activitats pertinents. Sobre ell recau la responsabilitat 
de gestionar el projecte, regular la comunicació interna i externa, així 
com garantir la transparència i la validesa dels acords que s'han assolit. 

Les tasques de la fase d'aplicació (vegeu capítol 3) es fonamenten en 
l'execució del diagnòstic de competències i la sistematització del desen-
volupament individual de l'alumnat per tal que la intervenció orienta-
dora s'adapti al màxim a les peculiaritats de cadascun d'ells. En funció 
d'aquests resultats, les activitats que es desenvoluparan s'estructuren i 
es distribueixen, d'acord amb el marc de qualitat, en diverses dimensi-
ons subdividides, al seu torn, en possibles mesures. Així el centre pot 
elaborar el seu model de qualitat en l'àmbit de l'orientació professional, 
amb els seus propis objectius i normes, disposant d'aquesta manera d'un 
ampli marge per organitzar els continguts.

La neutralitat pel que fa als continguts d'aquesta guia permet res-
pectar:

• normes incloses als plans educatius autonòmics,
• circumstàncies estructurals i polítiques d'àmbit autonòmic o local,

Figura 5. Sistema 
de gestió de 

qualitat per a 
l'orientació  

professional en 
l'àmbit escolar

Creació d'un 
equip de 
coordinació

Orientació cap a les 
dimensions de qualitat

Gestió de 
qualitat

Comunicació

DIMENSIÓ 1
Activitats a 
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DIMENSIÓ 2
Activitats 

extra-
curriculars

DIMENSIÓ 3
Cooperació 

centre 
educatiu - 
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altres 
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Realització 
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i millora 
individual

Desenvolupa-
ment d'un 
model de 
qualitat Avaluació 
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nament
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d'una
documentació 
de processos

Planificació Aplicació



39• prioritats de cada tipus de centre i
• circumstàncies concretes de cada centre.

A partir dels objectius i dels estàndards escolars és com s'estableixen 
per escrit les activitats d'orientació professional que es realitzen al cen-
tre, recollides a la documentació de processos.

Finalment, l'avaluació contínua de tot el procés permet controlar i 
millorar permanentment la qualitat de la planificació i de l'execució, els 
components de la qual es descriuen detalladament als capítols 2 i 3.

Integració d'orientació professional i gestió de qualitat  Els centres d'en-
senyament promocionen cada cop més activitats d'orientació professio-
nal, tot i que no sempre amb una visió integral de les mesures previstes 
o realitzades i, de vegades, sense informar convenientment els membres 
de la comunitat educativa. Aquestes accions solen anar més enllà del 
pla del centre establert, depenen en bona part de la voluntat de pocs i 
de vegades no arriben a integrar-se amb les altres activitats, realitzades 
tant dins com fora de classe.

Amb relativa freqüència es desaprofita el potencial d'aquestes actu-
acions individuals perquè no estan connectades ordenadament i inte-
grades en un sistema de gestió de qualitat que aconsegueixi vincular el 
desenvolupament de l'orientació professional amb el perfil del centre i 
unir-la al treball de classe en general i en les activitats de classe en 
particular.

La gestió de qualitat de l'orientació professional inclou totes les es-
tratègies, mesures i mètodes que contribueixen a la planificació, el con-
trol i la millora de la intervenció orientadora, i s'articula mitjançant una 

Figura 6. 
Cicle de gestió 
de qualitat

1. PLANIFICAR

2. A
PLICAR

3. COMPROVAR

4. M
ILLORAR

Sistema de gestió 
de qualitat per a 
l'orientació 
professional en 
l'àmbit escolar
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successió permanent d'etapes de planificació, aplicació, comprovació i 
modificació (figura 6).

D'aquesta manera es pot comptar amb un marc organitzat, sistemà-
tic i estructurat de l'orientació professional en l'àmbit escolar, al qual 
totes les activitats conflueixen en un sistema de control de qualitat que 
en millora l'efectivitat integrant cadascuna de les mesures en un pla 
general, documentant i avaluant les activitats i estructurant les relaci-
ons de cooperació.

La normalització i el perfeccionament continu dels processos cíclics 
comporten a llarg termini no només un augment de la qualitat, sinó 
també una reducció substancial de feina en permetre l'estructuració i la 
reducció del flux d'informació relacionat amb l'orientació professional.

La figura 7 mostra els avantatges que ofereix la integració de l'ori-
entació professional amb la gestió de qualitat, les fases i procediments 
de la qual es descriuen a continuació: Al capítol 2 es detalla l'actuació 
que cal seguir durant la seva planificació. El capítol 3 conté informació 
relativa a la seva aplicació. Finalment, al capítol 4 es proposen una sèrie 
d'activitats d'acord amb un sistema de gestió de qualitat d'orientació 
professional en l'àmbit escolar.

El procediment «Desenvolupament escolar centrat 
en la qualitat»

Un principi important que ha originat aquesta guia d'orientació professional 
és el procediment «Desenvolupament escolar centrat en la qualitat» (DECQ). 
L'origen n'és un projecte pilot alemany de diversos anys de durada al qual 
intervingueren 46 escoles de tots els tipus i que combina la gestió de 
qualitat amb el desenvolupament dels centres d'ensenyament.

El DECQ és un pla marc per a l'organització sistemàtica del procés de 
desenvolupament escolar i, amb aquesta finalitat, ofereix als centres 
d'ensenyament una assistència completa (a través de guies i qualificacions, 
entre altres coses). El pla dóna suport als centres d'ensenyament en la 
introducció, l'execució i la documentació de la gestió de qualitat. Els seus 
elements centrals són l'elaboració d'un model de qualitat, l'execució d'una 
avaluació interna i la documentació de processos i objectius.

El projecte al qual es basa fou realitzat amb la col·laboració de patronals, 
administració pública i les tres entitats editores de la guia original alemanya 
que hem adaptat al context espanyol.

Més informació al portal web «QZS-Online». 

www.qzs.de
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Figura 7 

Estructura de les relacions
de cooperació

•  Permet planificar i coordinar de manera 
sistemàtica la cooperació entre tots els 
implicats

• Fomenta una comunicació periòdica i 
estructurada entre els implicats

• Possibilita l'ús eficient dels recursos
• Afavoreix la comunicació franca i 

l'aprenentatge mutu
• Estimula el diàleg actiu i crític, per 

reflexionar contínuament sobre el pla 
d'orientació professional i les possibilitats 
d'adaptació

• Promou una cooperació profitosa i 
satisfactòria entre totes les parts 
implicades

Avaluació de l'orientació
professional en l'àmbit escolar

• Controla la qualitat durant la 
planificació i l'aplicació del procés 
d'orientació professional

• Comprova determinades accions i 
la seva efectivitat (control de l'èxit)

• Integra l'alumnat en el «procés de 
perfeccionament continu»

• Facilita el perfeccionament 
continu de les accions d'orientació 
professional

• Permet verificar la satisfacció de 
tots els implicats i millorar-la, si 
s'escau

Documentació de l’orientació 
professional en l’àmbit escolar

•  Possibilita l'intercanvi de projectes i 
accions o activitats eficaces

• Permet recórrer cada curs escolar a un 
pla prèviament elaborat

• Implementa l'orientació de manera 
sostenible

• Evita duplicitat de feina
• Fa que la feina d'orientació depengui 

menys de les individualitats
• Reconeix la feina feta prèviament en 

l'àmbit de l'orientació i el compromís 
d'alguns professors

• Augmenta el caràcter vinculant dels 
acords a través de la seva documentació 
per escrit

• Garanteix la transparència del procés 
mitjançant la documentació per escrit

• Facilita la comunicació amb l'exterior 
(per exemple, amb les famílies, els 
col·laboradors, etc.) mitjançant el registre 
per escrit

Col·laboració al centre

• Fomenta el treball en equip 
del claustre de professors

• Afavoreix l'establiment i 
l'acceptació d'objectius 
comuns

• Organitza de manera 
unificada l'aplicació 
d'accions d'orientació 
professional

BENEFICIS D'INTEGRAR
ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL
I GESTIÓ DE QUALITAT

Sistema de gestió 
de qualitat per a 
l'orientació 
professional en 
l'àmbit escolar
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Quan es tracta d'elaborar nous plans o projectes com podria ser el de 
l'orientació professional, els centres educatius solen començar a aplicar 
ràpidament les idees prèvies, amb l'esperança d'obtenir resultats a curt 
termini. Al procés se solen obviar massa sovint l'elaboració de sistemes 
de control de la qualitat o la revisió sistemàtica d'allò del qual el centre 
disposa o d'allò que ja està duent a terme en aquella matèria. Per poder 
aplicar plans innovadors de manera sostenible, és indispensable que hi 
hagi una fase de planificació i d'anàlisi sistemàtiques. Amb aquesta fi-
nalitat, cal una dedicació específica a aquesta fase i procedir de manera 
meticulosa.

En aquest capítol es descriuen les condicions de planificació i es-
tructurals més importants per implementar un pla d'orientació professi-
onal eficaç basat en la qualitat i que abasti tot el centre educatiu.



Planificació de 
l'orientació 

professional en 
l'àmbit escolar

Cap centre educatiu parteix de zero en planificar 
i aplicar l'orientació laboral. Sempre es compta 
amb accions nombroses i diferents que ja s'han 
desenvolupat i que es duen a terme de manera 
eficaç. L'orientació professional està fixada als 
currículums educatius com a component obliga-
tori i integrant de la funció educativa dels cen-

tres (actualment, per exemple, cal elaborar un consell orientador que 
inclourà un informe i una proposta al final de curs de l'ESO, d'acord 
amb el marc legal vigent). No obstant això, la perícia i l'experiència en 
orientació professional de determinats membres del professorat massa 
sovint no s'aprofiten prou (pel que fa al desenvolupament del centre en 
conjunt) per a l'organització global del centre. A més, les activitats no 
sempre estan coordinades i integrades en un pla sistemàtic.

Per tal d'elaborar un pla global d'aquest tipus, tenint en compte l'es-
cassedat de recursos personals, cal que la planificació i l'aplicació es 
duguin a terme de la manera més eficient possible. Això es pot aconse-
guir, precisament, mitjançant estructures d'eficàcia comprovada, inte-
grant-hi les accions que ja s'estiguin duent a terme i aprofitant les ex-
periències prèvies i les competències de què ja es disposi.

Per tant, tot procés de planificació hauria de comen-
çar amb un diagnòstic inicial de la realitat del centre, al 
qual es determini de quines activitats, competències, ma-
terials o recursos relatius a l'orientació ja disposa el cen-
tre. La informació i els coneixements que s'obtenen 
d'aquesta manera es poden aprofitar des del principi. Així 
es parteix directament d'allò que es té.

Per dur a terme un diagnòstic complet de la realitat es 
pot fer servir el «Formulari per al diagnòstic inicial de la 
situació del centre» inclòs a la col·lecció de materials. És 
possible fer-lo servir tal com es presenta a l'Annex o mo-
dificar-lo i ampliar-lo en funció de les necessitats del 
centre.

El pilar central de la fase de planificació de l'ori-
entació professional és el seu equip de coordina-
ció. Les principals funcions d'aquest equip con-
sisteixen a planificar, organitzar i coordinar 
l'orientació professional al centre. 

En aquest àmbit es recull el desenvolupa-
ment d'un pla general i l'elaboració d'un cur-

Diagnòstic 
inicial de la 
situació del 
centre

Formulari per al diagnòstic 
inicial de la situació del centre
Model de formulari per al diagnòstic de 
la situació del centre amb relació a les 
activitats, experiències i competències 
disponibles en matèria d'orientació 
professional.

Capítol 2.1 Diagnòstic inicial de la 
situació del centre
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rículum d'orientació professional. L'objectiu és integrar les activitats 
d'orientació professional també al treball de classe. L'equip de coor-
dinació i els seus membres no són els (únics) encarregats d'executar 
les actuacions o les activitats. Per fer-ho, en cas de necessitat, caldrà 
considerar els equips que ja existeixin, o d'altres. Amb tot, l'equip de 
coordinació és l'únic responsable de les activitats d'orientació pro-
fessional específiques, així com de la documentació i de l'avaluació.

L'equip de coordinació, a més, assisteix el professorat durant la pla-
nificació i l'execució de les activitats, així com durant l'elaboració de 
nous plans específics. L'àmbit de competències de l'equip de coordina-
ció també inclou la coordinació de la revisió de les accions prèvies, així 
com la integració de l'orientació professional a la dinàmica escolar or-
dinària. També es dedica a sensibilitzar el professorat i altres professio-
nals del centre sobre la importància de l'orientació professional. L'equip 
de coordinació desenvolupa una xarxa de cooperació amb estructures 
clares de comunicació i informació. Vetlla pel flux d'informació dins del 
centre, és el seu portaveu de portes endins i enfront de col·laboradors 
externs en matèria d'orientació professional.

Composició de l'equip de coordinació  L'orientació professional s'aplica 
als diferents cursos i grups d'assignatures mitjançant accions molt di-
verses. Per aquest motiu és convenient que l'equip de coordinació es 
compongui de professorat de diferents cursos i àrees o departaments 
amb la incorporació desitjable d'algun membre de l'equip directiu o 
amb responsabilitats de coordinació en el centre. L'orientació professi-
onal, naturalment, també és competència de la direcció del centre. En 
aquest sentit, cal que assisteixi sempre l'equip de coordinació i li doni 
suport activament tant dins (al claustre o a les reunions de coordina-
ció) com fora del centre. Pel que fa a la gestió de qualitat, la direcció 
del centre té una gran responsabilitat quant a iniciar i donar assistèn-
cia a mesures d'optimització en l'àmbit de l'orientació professional. 
Altres persones de la comunitat escolar (com ara representants de 
l'alumnat, representants de les famílies, col·laboradors externs) hauran 
de participar en les activitats encara que no formin part de l'equip de 
coordinació.

La col·laboració amb l'equip ha de ser de caràcter voluntari. De la 
mateixa manera, la pertinença al grup ha de ser limitada en el temps 
perquè ningú no s'hi vegi "lligat" per sempre. En funció de la mida del 
centre, l'equip s'haurà de compondre d'entre tres i sis persones. Els 
equips més grans perden ràpidament la flexibilitat i triguen més temps 
a prendre decisions. S'assignaran competències i funcions determinades 
a cadascun dels membres de l'equip de coordinació. A més, hi haurà 
d'haver una persona coordinadora o portaveu del grup que, per regla 

Organització
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general, serà l'encarregada de la comunicació, tant interna com externa. 
No haurà d'assumir la funció de coordinació una única persona de ma-
nera permanent, sinó que aquesta tasca es podrà cedir a un altre inte-
grant passat cert temps (per exemple, mitjançant un sistema de rotació). 
Als centres als quals hi hagi una persona encarregada de l'orientació 
professional i acadèmica, com ara els orientadors o responsables del 
departament d'orientació, convé atorgar a aquesta persona la coordina-
ció de l'equip de manera permanent.

Podria ser convenient atorgar certa compensació o reconeixement a 
les persones involucrades més intensament a l'equip de coordinació.

Mandat o encàrrec de l'equip de coordinació  Per garantir que l'equip 
sigui acceptat, és indispensable que obtingui el mandat o l'encàrrec del 
claustre. Abans de tot, l'equip de coordinació no haurà de ser únicament 
una comissió nomenada per la direcció del centre. Caldrà que s'impliqui 

Figura 8. Funcions de l'equip de coordinació

Sensibilització interna del centre 
quant a la importància de 
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en l'orientació professional el nombre més gran possible de membres 
del professorat del centre, per la qual cosa l'equip de coordinació ha de 
sorgir del claustre.

Aspectes clau del mandat:

• Un encàrrec definit amb claredat: les funcions o responsabilitats 
que el claustre delegui a l'equip de coordinació s'hauran de deli-
mitar de manera precisa (per exemple, «elaboració d'un pla d'ori-
entació professional»; «aplicació de determinades accions»; «assis-
tència a determinades persones i grups de treball encarregats 
d'aplicar accions»). Per fer això es pot recórrer al material pràctic 
«Descripció de tasques». 

• Competències de decisió definides amb claredat: a banda de les 
funcions, caldrà establir quines decisions podrà prendre l'equip de 
coordinació quant a l'orientació professional. En general, les de-
cisions estratègiques i les relatives a temes nous que hagi d'abor-
dar el claustre s'hauran de prendre previ acord amb la direcció del 
centre.

• Durada: el mandat ha de ser de temps limitat per evitar que l'equip 
esdevingui independent. Al final de cada mandat s'haurà de tor-
nar a triar l'equip de coordinació (si fos necessari, amb els matei-
xos membres).

• Obligació d'informació: com que l'equip de coordi-
nació prendrà decisions de manera independent 
dins d'un àmbit determinat, tindrà l'obligació d'in-
formar regularment a la direcció del centre, al claus-
tre i, si s'escau, també a les famílies i a l'alumnat, 
sobre l'estat de la feina que fan, les decisions que 
han pres i les mesures que preveuen aplicar.

Un cop fundat l'equip de coordinació, s'haurà d'integrar progressi-
vament a la vida del centre fins a esdevenir-ne un element permanent. 
Això requereix una activitat regular i una bona gestió de la informació. 
No només l'equip de coordinació, sinó tots els altres membres del pro-
fessorat han de tenir accés lliure a la informació més important, plans 
d'acció (programes, activitats), descripcions de processos, etc. per poder 
planificar i executar activitats d'orientació professional. Amb aquesta 
finalitat caldrà facilitar una àrea específica a la Intranet del centre –en 
cas que n'hi hagi–, «tauler d'anuncis» sobre l'orientació professional, 
una carpeta convenientment marcada per a totes les persones implica-
des o un lloc als canals o espais d'informació i comunicació establerts 
al centre. 

Descripció de les tasques
Model per a la descripció de les tasques 
de l'equip de coordinació.

Capítol 2.2 L'equip de coordinació
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Formació contínua  El treball a l'equip de coordinació és molt variat i 
requereix, per tant, diverses competències. Entre d'altres, calen compe-
tències de treball per projectes, en grup o en l'àmbit de la gestió de 
qualitat. Els centres i els serveis de formació contínua del professorat 
(Centres de Professors, Centres de Recursos, Instituts de Ciències de 
l'Educació de les universitats, entre altres) poden organitzar accions de 
formació i assessorament sobre aquestes qüestions. A banda de les com-
petències indicades, és important que el professorat implicat en l'orien-
tació professional conegui les expectatives del seu alumnat pel que fa a 
possibles pràctiques o activitats laborals. Una opció molt pràctica i pro-
pera a la realitat que pot inspirar els equips al nostre país són les pràc-
tiques en empreses per a professors, que ja s'estan duent a terme al 
context alemany i que es descriuen més detalladament al capítol 4.3.6.

Treball en equip  Per tal d'aconseguir un treball d'alta qua-
litat amb poca disponibilitat de temps i recursos personals, 
és especialment necessària la col·laboració intensiva dins 
del centre. Això no només s'aplica al treball de l'equip de 
coordinació d'orientació professional: també la resta 
d'equips de treball del centre, així com els projectes i els 
treballs en grup de l'alumnat es poden beneficiar d'una 
feina correctament organitzada i també dels mètodes de 
desenvolupament d'equips. No obstant això, per treballar 
en equip cal aprendre un conjunt d'estratègies que no 

sempre es dominen o es practiquen. El material pràctic «Desenvolupa-
ment d'equips» conté informació sobre el tema i consells per a la col·la-
boració en el si dels equips docents.

Objectius del desenvolupament d'equips:

• Aclarir els papers de cada participant.
• Millorar la comunicació.
• Reforçar el suport mutu dels membres de l'equip. 
• Solucionar problemes. 
• Gestionar conflictes. 
• Reforçar l'esperit d'equip. 

Moderació  Molts professionals dominen les estratègies bàsiques de con-
ducció de reunions i de treball en equip, però malauradament això no 
és així en molts altres casos. Convé tenir presents qüestions altament 
productives que, malgrat ser bàsiques, no s'utilitzen en moltes reunions. 

Per poder realitzar un treball productiu, les sessions de l'equip de 
coordinació s'hauran de preparar bé i dur-se a terme de manera estruc-

Desenvolupament d'equips
Descripció de les fases de la formació 
d'equips i informació i estratègies per al 
desenvolupament d'equips de treball.

Capítol 2.2 L'equip de coordinació
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turada per mantenir un ambient de treball agradable i pràctic. En cas 
contrari, els membres amb una major inclinació a parlar tendeixen a 
monopolitzar la sessió, la qual cosa pot provocar que es perdin o no es 
plantegin continguts importants. A banda de la realització d'actes de les 
sessions (vegeu el material «Acta de la sessió»), abans de cada sessió cal 
redactar una convocatòria a la qual s'hi indiquen els punts de l'ordre del 
dia. D'aquesta manera, els participants comencen la sessió amb la ma-
teixa quantitat d'informació i poden seguir en tot moment quins punts 
s'han tractat i quins hi ha pendents de debatre. 

Per tal que les sessions es desenvolupin de manera 
productiva i eficient, caldrà establir prèviament determi-
nades normes comunes. El material «Regles per al bon 
funcionament de les reunions» pot servir d'orientació en 
aquest sentit. Convé designar un moderador per dirigir les 
reunions i perquè es respectin les normes. La capacitat de 
moderació és una competència que s'ha d'aprendre i prac-
ticar, ja que comprèn funcions diverses i complexes. El 
document «El rol del moderador» descriu les principals 
responsabilitats i funcions bàsiques del moderador de re-
unions i sessions de treball.

Feedback a l'equip  Desenvolupar una cultura de feedback 
o retroalimentació dins de l'equip de coordinació és molt 
important per garantir un treball professional i eficaç. 
Mitjançant la comunicació mútua d'aspectes positius i millorables entre 
els membres o a l'equip en conjunt, s'estableixen les bases dels bons 
resultats de treball i d'una col·laboració efectiva d'aquí en endavant. El 
debat i la reflexió en un ambient de confiança són requisits importants 
per a la qualitat del centre. El material «Regles del feedback» permet 
organitzar tot això de manera sistemàtica per tal d'evitar confusions i 
atacs personals a l'hora de donar i de rebre retroalimentació.

Acta de sessió
Model d'acta de sessió. 

Capítol 2.2 L'equip de coordinació

Regles per al bon 
funcionament de les reunions
Presentació de possibles regles per 
facilitar les reunions de treball.

Capítol 2.2 L'equip de coordinació

El rol del moderador
Descripció de la funció del moderador 
durant les reunions. 

Capítol 2.2 L'equip de coordinació
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Objectius i beneficis de la cultura del feedback

• Un clima de franquesa i confiança. 
• Millorar les relacions mútues. 
• Aprendre junts dels èxits i els errors. 
• Suport mutu. 
• Exercitar la reflexió sobre un mateix i sobre els altres.  

Comunicació
Comptar amb unes estructures de comunicació 
funcionals i transparents és indispensable per a 
l'èxit de l'orientació professional en l'àmbit es-
colar. Una de les funcions de l'equip de coordi-
nació consisteix a transmetre informació im-
portant a les persones correctes, així com a 
organitzar una comunicació regular i estructu-

rada tant dins com fora del centre.
Els objectius són, d'una banda, la comunicació de continguts sobre 

orientació professional dins del centre (per exemple, al professorat que 
no forma part de l'equip de coordinació, però que realitza activitats 
d'orientació professional amb l'alumnat) i, de l'altra, el manteniment 
de la comunicació i l'intercanvi d'informació amb col·laboradors com 
ara el professorat, organitzacions, associacions i institucions públiques.

La comunicació permet:

• Interconnexió: l'intercanvi d'experiències i coneixements amplia 
les competències de tots els implicats. 

• Transparència: una transmissió oberta de la informació ajuda a 
evitar malentesos i desconfiances. 

• Cooperació: la col·laboració de tots els implicats motiva i combi-
na competències. 

La gestió de la informació és un component essencial d'una comu-
nicació efectiva. Inclou la planificació referent a qui ha de transmetre 
quina informació, com i quan ho ha de fer i a qui. En aquest sentit, és 
fonamental que cada persona només rebi la informació que realment li 
pertoqui. D'aquesta manera s'evita un excés d'informació dins del qual 
s'hi poden arribar a perdre dades importants. 

Comunicació interna  Mitjançant un sistema de comunicació interna, és 
a dir, per mitjà de la comunicació mútua entre la direcció del centre, 
l'equip de coordinació d'orientació professional, la resta de grups o 

Regles del feedback
Regles per donar i rebre feedback o 
retroalimentació.

Capítol 2.2 L'equip de coordinació
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equips de treball, el claustre, el personal no lectiu i l'alumnat, s'assegu-
ra que s'"emeti" tota la informació rellevant i que, a més, arribi als 
destinataris que correspongui. La manca d'un sistema de comunicació 
interna sovint provoca que la informació es transmeti de 
manera incorrecta o imprecisa. Això pot provocar frustra-
ció i descontentament.

Que l'estructura de comunicació es mantingui íntegra 
depèn del grau en què hi hagi voluntat de cooperar (espe-
cialment al claustre, però també a les reunions de l'equip 
docent o a les comissions). Per analitzar aquestes estruc-
tures de cooperació es pot emprar el material pràctic de 
caràcter bàsic «Formulari sobre col·laboració a les reuni-
ons del professorat».

Objectius de la comunicació interna

• Executar les activitats de manera coordinada.
• Evitar malentesos i conflictes.
• Motivar la implicació activa a la vida del centre.
• Presentar projectes i informar regularment del seu estat actual.
• Elaborar i garantir el compliment de les normes.
• Assegurar l'acceptació de les activitats d'orientació professional 

per part del claustre.
• Qualificar el professorat i contribuir a desenvolupar les seves 

competències.

Possibilitats d'intercanvi d'informació dins del centre 

• Comunicació regular d'informacions en xerrades (per exemple, l'es-
tat de l'aplicació de determinades accions d'orientació professional).

• Reunions de l'equip de coordinació a les quals poden participar 
altres membres del professorat implicats.

• Publicació de resultats del treball en curs (per exemple, a la sala 
de professors o en un tauler informatiu).

• Carpetes amb materials relacionats amb el pla d'orientació profes-
sional i les accions corresponents.

• Publicació o difusió de les actes de xerrades i sessions informati-
ves o de treball.

• Llista de correu electrònic per al professorat i l'alumnat.
• Pàgina d'Internet o Intranet del centre o blog creat específicament 

amb aquesta finalitat.
• Diari, revista o publicació escolar.

Formulari sobre col·laboració a 
les reunions del professorat
Breu formulari sobre el tema de 
la col·laboració a les reunions del 
professorat (per exemple, equips docents 
i claustre).

Capítol 2.3 Comunicació
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• Informes anuals del centre.
• Bústia de suggeriments.
• Informació a l'alumnat a l'hora de tutoria.

Comunicació amb els col·laboradors del centre  Una forma important de 
comunicació és l'intercanvi d'informació entre el centre i els seus col·la-
boradors, com ara famílies, empreses, associacions, organitzacions, ser-
veis públics, grups de treball, universitats, mitjans de comunicació, al-
tres centres formatius o assessors externs, entre altres. La major part de 
la informació, en aquest context, no s'emet en nom de cap professor en 
concret, sinó «del centre en conjunt». 

Les institucions i organitzacions externes com a 
col·laboradores importants dels centres educatius

A Espanya existeixen tota mena d'institucions formatives i organitzacions 
relacionades amb l'àmbit educatiu, també a diferents nivells de l'àmbit 
territorial (autonòmic o d'altres), que ofereixen programes de cooperació 
amb centres educatius (entre elles moltes pertanyen als diferents sectors 
productius) com ara les universitats, els gremis i associacions professionals, 
les empreses, les administracions locals, les fundacions i les entitats sense 
ànim de lucre. Amb ajuda de subvencions o amb l'aportació directa de 
recursos, col·laboren in situ amb els centres i el seu alumnat, amb la qual 
cosa formen part dels col·laboradors més importants en l'àmbit de 
l'orientació professional. 

Com que l'oferta d'accions i activitats pot ser molt àmplia, cal que els 
centres tinguin en compte aquests aspectes com a criteris de selecció: 

• S'adequa l'oferta al pla d'orientació professional del centre?
• És possible continuar amb el projecte de manera sostenible (fins i tot 

després d'un període de promoció)?
A Alemanya, per exemple, moltes d'aquestes institucions formatives duen 

a terme diagnòstics de competències dels alumnes, els resultats dels quals 
es poden fer servir per a la promoció i la incentivació individual al centre 
educatiu.

Un bon exemple d'assistència a centres educatius i alumnes a Alemanya 
són els "assistents en transició" de les institucions especialitzades en l'àmbit 
educatiu. Assisteixen els alumnes seleccionats amb necessitats d'incentivació 
o promoció (en alguns casos durant diversos anys) i els ajuden a obtenir la 
maduresa necessària per a la formació. En aquest procés ajuden els alumnes 
a triar una professió des d'un punt de vista realista, a superar el període de 
sol·licitud d'una plaça i el principi de la formació professional. La cooperació, 
en aquells casos, està organitzada de tal manera que l'assistent de transició 
obté un lloc al sistema global d'orientació professional del centre i pot 
col·laborar estretament amb la direcció del centre i el professorat.



Comunicació

53Les famílies tenen una situació particular en la comunicació, ja que 
no formen completament part de l'estructura interna del centre, ni són 
veritables col·laboradors externs. Més aviat es troben entre uns i altres 
i juguen un paper especial i molt important en l'orientació professional 
de l'alumnat. Per això és necessari atorgar gran importància a la comu-
nicació entre el centre i les famílies.1

Com ja s'ha dit, als centres d'ensenyament hi ha una gran quantitat 
de col·laboracions i contactes externs amb empreses i centres de pràcti-
ques, institucions socials locals, regionals i d'altres. En molts casos es 
tracta de contactes institucionals que, per tant, estan formalitzats i do-
cumentats però, en una part dels casos, la col·laboració s'origina perquè 
una persona determinada va aportar inicialment un contacte al centre 
(per exemple, de les seves relacions personals) i el manté de manera 
formal o personal. En aquest segon cas existeix el perill 
que es perdi el contacte si la persona en qüestió deixa de 
treballar al centre. 

La comunicació externa es pot facilitar notablement 
amb l'elaboració d'una base de dades amb totes les perso-
nes i institucions externes al centre implicades a la qual 
s'indiqui qui són o han estat els interlocutors fixos, l'adre-
ça postal, el número de telèfon i el correu electrònic, així 
com, si s'escau, l'horari d'atenció i els representants. El 
material «Base de dades de col·laboradors» pot servir de 
model en aquest sentit.

L'avantatge d'una base de dades d'aquest tipus radica en el fet de 
permetre que cada docent accedeixi a tots els contactes del centre.  A 
més, tot el centre obté grans beneficis d'una base de dades de col·labo-
radors, ja que permet emmagatzemar dades importants de manera cen-
tralitzada i fer que siguin accessibles per a tots els implicats. Els contac-
tes no es perden quan la persona que els ha aportat i mantingut 
abandona el centre.

Les bases de dades també resulten útils pel que fa a oferir a l'alum-
nat una visió general sobre les diverses opcions de formació professio-
nalitzadora disponibles a la seva població, àrea, zona o regió. El mate-
rial pràctic «Base de dades de professions» es pot emprar com a model. 
S'hi poden consultar pràctiques i opcions de formació organitzades en 
funció de la professió. Permet descriure les professions quant a contin-
guts, activitats i la qualificació requerida, i emmagatzemar les dades de 
contacte de les institucions i empreses corresponents.

1. En aquesta guia, el terme «família de l'alumne» s'aplica als titulars de la pàtria potestat 
del jove, independentment que es tracti de familiars biològics, adoptius, d'acollida o qual-
sevol altra persona encarregada de tenir-ne cura.

Base de dades de 
col·laboradors
Exemple de base de dades per a la gestió 
de dades de col·laboradors externs al 
centre. 

Capítol 2.3 Comunicació

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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A Espanya hi ha una base de dades d'aquest tipus, amb una descrip-
ció breu i una indicació de la qualificació requerida, a la pàgina web del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport; <www.educacion.gob.es> amb el 
catàleg de l'Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales. El 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) és l'instru-
ment del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesi-
onal (SNCFP) que ordena les qualificacions profesionales identificades 
al sistema productiu en funció de les competències apropiades per a 
l'exercici professional. Inclou les qualificacions professionals més signi-
ficatives del sistema productiu espanyol, organitzades en famílies pro-
fessionals i nivells. El catàleg inclou el contingut de la formació profes-
sional associada a cada qualificació, d'acord amb una estructura de 
mòduls formatius articulats (vegeu també el capítol 4.4.1). A gairebé 
totes les comunitats autònomes hi ha instituts, agències o serveis de 
qualificacions professionals <www.educacion.gob.es>.

Amb l'ajuda del material pràctic «Llista de col·laboradors» es pot 
elaborar una llista general dels col·laboradors disponibles.

Per tal d'optimitzar la comunicació amb els col·laboradors del centre, 
a banda d'una base de dades de col·laboradors clara i completa, cal que 
hi hagi competències clares pel que fa al manteniment de les relacions 
de cooperació amb cadascun dels col·laboradors. D'aqusta manera es pot 
garantir el manteniment de les relacions a llarg termini. Per a la conser-
vació de les col·laboracions s'haurà de designar en cada cas una persona 
determinada. El material pràctic «Descripció de tasques» (vegeu el capítol 
2.2) us pot ajudar a distribuir les competències i responsabilitats.

Objectius de la comunicació amb els col·laboradors del centre

• Visibilitzar el centre. 
• Obtenir i desenvolupar contactes i relacions. 
• Recopilar informació (per exemple, sobre els requisits 

de determinades àrees professionals o empreses).
• Permetre als alumnes aplicar a la pràctica el que han 

après al centre. 
• Garantir l'acceptació del programa de pràctiques i vi-

sites del centre per part dels representants de les em-
preses.

• Aclarir les responsabilitats del centre i dels seus col-
laboradors i fixar-les en acords de cooperació.

INCUAL, catàleg 
de qualificacions 

professionals
www.educacion.gob.es

INCUAL, qualificacions 
a les Comunitats 

Autònomes
www.educacion.gob.es

Base de dades de professions
Models de base de dades per obtenir 
una visió general de les professions que 
s'ofereixen a la població o a la zona.

Capítol 2.3 Comunicació

Llista de col·laboradors
Model gràfic de llista general dels 
col·laboradors del centre educatiu.

Capítol 2.3 Comunicació

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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capítol 4.3.7, dedicat al tema de les col·laboracions educatives. 

Cooperació amb familiars de l'alumnat  La comunicació amb les famílies 
es pot fomentar en diferents ocasions: a l'àmbit de les hores de tutoria, 
en sessions de l'associació de pares i mares d'alumnes, mitjançant l'or-
ganització de xerrades, jornades i seminaris de debat amb famílies. 
També es pot incrementar el contacte i les possibilitats de comunicació 
mitjançant les utilitats del denominat web 2.0: l'organització d'un espai 
web del centre per a les famílies, la utilització de xarxes socials per a les 
famílies del centre (blogs, Facebook, twitter...), les llistes de distribució 
electrònica del centre amb publicacions periòdiques, butlletins informa-
tius o publitrameses sobre qüestions d'orientació. 

La implicació activa de les famílies en l'orientació professional del 
centre és de vital importància. D'una banda, les famílies poden oferir un 
alt potencial de coneixements i experiències sobre professions i proces-
sos d'elecció vocacional que pot ser útil per al conjunt del centre; d'altra 
banda, l'orientació professional no és un afer purament escolar. L'alum-
nat s'ha d'endur a casa els primers coneixements sobre les professions 
o les seves primeres experiències pràctiques obtingudes i rebre el suport 
de la família durant el procés de selecció de la seva professió. Un altre 
aspecte important en aquest sentit és el fet que l'assessorament del pro-
fessorat deixi d'estar disponible després de la graduació o sortida del 
centre. 

Se sap que les famílies són una font fonamental d'influència per als 
joves en el seu desenvolupament personal. No obstant això, moltes fa-
mílies no són conscients de la seva pròpia influència o no se senten 
preparades per ajudar els seus fills a decidir la seva professió. Malgrat 
tot, la majoria de pares i mares estan disposats a implicar-se en l'orien-
tació professional dels seus fills i a cooperar amb el centre. A més, bona 
part de l'alumnat desitja i necessita que la seva família s'hi impliqui. Per 
aquest motiu, cal dedicar especial atenció a la comunicació del centre 
amb les famílies.

El paper de les famílies en l'orientació professional dels seus fills i 
filles comprèn diverses funcions. D'una banda, essent el referent més 
important dels joves, adopten la funció d'assessorament durant l'elecció 
vocacional i, de l'altra, exerceixen la seva influència de transmetre els 
seus valors i interessos. Aquesta influència pot resultar tant beneficiosa 
com perjudicial, ja que els coneixements de les famílies sobre la situació 
econòmica de determinats sectors o les modalitats actuals d'accés a 
l'ocupació són sovint insuficients o fins i tot incorrectes. Per tal d'utilit-
zar la influències a les famílies de manera  positiva, cal fomentar la 
motivació. En aquest sentit, les famílies s'haurien d'implicar al procés 
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d'orientació professional dels seus fills amb informació adequada i de 
manera activa. 

En el cas de l'alumnat immigrant o d'origen immigrant, els centres 
de vegades tenen problemes a l'hora de contactar amb les famílies.  En 
la mesura que això sigui possible, cal contactar-hi en la seva llengua-
materna (per exemple, en invitacions i fullets informatius). A l'hora de 
seleccionar i tractar els temes durant els actes informatius, caldrà tenir 
en compte i tematitzar les particularitats culturals (vegeu més endavant 
el requadre «Famílies d'origen immigrant»).

Una cooperació òptima entre el centre i les famílies ha d'abastar les 
tres àrees essencials d'informació, comunicació i participació. No obs-
tant això, aquestes àrees no s'han d'entendre com a entitats separades, 
sinó com a components que es complementen els uns als altres.

Informació  Amb "informació" ens referim que el centre editi infomació 
relativa a l'orientació professional i la comuniqui a les famílies, per 
exemple, mitjançant circulars sobre temes específics. En aquest sentit es 
pot recórrer també a experts externs al centre procedents de, per exem-
ple, empreses o institucions de formació. Sobre aquesta base es podrà 
fonamentar a continuació la implicació activa dels pares. Algunes àrees 
temàtiques importants són:

• El sistema educatiu i les opcions de formació i formació professi-
onal que ofereix 

• El pla d'orientació professional del centre (per exemple, el currí-
culum d'orientació professional). 

• Les possibilitats dels pares per a influir en el procés de selecció 
d'una professió per part dels fills. 

Comunicació  Una comunicació intensiva i efectiva amb les famílias és 
indispensable per garantir l'èxit de la cooperació en matèria d'orienta-
ció professional. Amb aquesta finalitat, cal parlar amb les famílies i 
implicar-les de la manera més directa possible. L'objectiu és arribar a 
establir contactes amb totes les famílies i motivar-les perquè col·laborin 
en l'orientació professional. Per assegurar l'èxit a la comunicació cal 
tenir en compte aquests aspectes:

• Una comunicació permanent i regular en l'àmbit de les tutories, 
les sessions de l'associació de pares i mares d'alumnes, tardes de 
famílies, tardes temàtiques i jornades d'atenció a les famílies.

• L'intercanvi de comunicació sobre el pla d'orientació professional 
del centre. 
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nal dels seus fills i filles.

Participació  També és necessari implicar les famílies a l'orientació pro-
fessional de manera activa. L'objectiu és facilitar a les famílies l'assis-
tència permanent als fills durant el procés de maduració de l'elecció de 
la professió mitjançant unes funcions concretes. Per assolir una bona 
comunicació amb les famílies no n'hi ha prou amb simplement infor-
mar-les. Possibilitats de col·laboració activa: 

• Seminaris, xerrades i debats amb famílies.
• Jornades de famílies en centres d'ensenyament superior.
• Visites conjuntes als serveis d'informació laboral de l'Oficina 

d'Ocupació.
• Definició de tasques i objectius comuns del centre i de les famílies 

(per exemple, seguiment del portafoli d'orientació professional de 
l'alumnat).

• Fires de formació professional.
• Exploració dels llocs de treball dels pares o mares per part dels 

alumnes.
• Informes de les famílies al centre com a persones expertes en les 

professions que exerceixen.

Al capítol 4 es descriu amb més detall la tarda de les famílies i 
l'alumnat amb una de les possibles accions. Trobareu més material a 
diferents publicacions. Per exemple, la Junta d'Andalusia ha publicat 
una guia de responsabilitats i de drets de les famílies andaluses a l'ESO, 
així com una referència explícita al Departament d'Orientació i la ne-
cessitat de col·laboració, o la Generalitat, amb el portal Família i Escola, 
al qual es fa referència explícita a l'orientació professional de l'alumnat 
i la col·laboració amb les famílies i s'hi inclou un apartat al respecte. 

Implicar de manera activa les famílies dels alumnes d'origen immi-
grant a la vida escolar és molt important. Els coneixements de castellà 
o de la llengua pròpia de la comunitat autònoma per part de l'alumnat 
i de les famílies, sovint limitats, juntament amb les estructures i exigèn-
cies escolars del país constitueixen una gran barrera per a la una comu-
nicació oberta i eficaç.

Guia de responsabilitats 
i de drets de les famílies 
andaluses a l'ESO
www.juntadeandalucia.es/
educación

Família i escola a 
Catalunya
www20.gencat.cat
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Famílies d'origen immigrant

Durant la transició de la formació inicial al món laboral, els joves han de 
demostrar les seves competències lingüístiques a orientadors, centres de 
formació professional i ocupadors. A causa de la creixent proporció 
d'alumnes d'origen immigrant, especialment en alguns territoris, és 
necessari augmentar el treball de les llengües pròpies de la comunitat, tant 
pel que fa a la comprensió com a l'expressió oral i escrita, ja que la 
comprensió i l'expressió són requisits importants per a la resta 
d'assignatures. També les accions d'orientació professional es poden emprar, 
més enllà de la seva finalitat original, per millorar les competències 
lingüístiques dels alumnes (per exemple, a l'activitat «Seminari pràctic de 
sol·licitud de feina»; vegeu el capítol 4.2.3).

Si els fills de persones immigrants disposen de bons coneixements de 
castellà i de la llengua de la comunitat autònoma, poden aportar la seva 
experiència multicultural i el seu plurilingüisme com a competències 
especials al món escolar i laboral. Nombroses iniciatives ajuden als fills 
d'immigrants a aprendre la llengua. El procediment del «Portafolis Europeu 
de les Llengües» (PEL) té dues funcions en l'àmbit de l'aprenentatge de 
llengües: acompanya l'alumne durant l'aprenentatge i és un instrument de 
formació. Una sèrie de fitxes de treball i de formularis fomenta 
l'aprenentatge de llengües i ajuda a elaborar una bona documentació sobre 
les experiències lectives i de comunicació individuals a l'àmbit de les 
llengües i la interculturalitat.

En aquest sentit, és important implicar a les famílies perquè donin suport 
als seus fills. Així, per exemple, pot ser útil redactar les cartes a les famílies i 
les invitacions a les tardes de famílies en diverses llengües. L'objectiu és 
establir una comunicació duradora i regular entre el professorat i les 
famílies immigrants. Un exemple d'això són els recursos i activitats del 
CREADE (Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en 
Educación), projecte del CNIIE (Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa) del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Existeixen nombrosos materials per al treball amb la població d'origen 
immigrant. Així, per exemple, la Junta d'Andalusia va editar una guia bàsica 
per al treball intercultural.

Portafolis Europeu de les 
Llengües

www.oapee.es

CREADE (Centre de 
Recursos per a l'Atenció 

a la Diversitat Cultural en 
Educació)

www.educacion.gob.es

Guia bàsica per al treball 
intercultural, Junta 

d'Andalusia 
www.aulaintercultural.org

Possibilitats de comunicació amb la premsa  La publicació periòdica de 
notes per a la premsa o altres mitjans de comunicació local pot ajudar 
a millorar la imatge del centre cap a l'exterior. D'aquesta manera és 
possible informar les famílies, representants d'empreses i altres grups de 
persones i institucions de la zona sobre el treball del centre (per exem-
ple, en l'àmbit de l'orientació professional). Aquestes notes poden obrir 
portes a noves col·laboracions. 
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sa local pel que fa al seu treball. Una possibilitat és invitar a represen-
tants de la premsa a actes escolars, com ara jornades de portes obertes 
o activitats que es desenvolupin en l'àmbit de l'orientació professional. 
A més, es poden facilitar a la premsa materials informatius ja disponi-
bles, com ara la pàgina web del centre, fullets informatius i informes 
anuals.

Comunicació i intercanvi amb altres professionals de l'orientació  També 
és recomanable disposar d'enllaços i contactes a les xarxes 2.0 amb 
professionals de l'orientació del mateix territori o d'altres zones del país 
o, fins i tot, internacionalment. A Espanya hi ha un gran nombre de 
blogs i de perfils a xarxes socials d'orientadors i de recursos territorials 
per a l'orientació disponibles a través de diverses plataformes web 2.0. 
En aquestes pàgines, blogs i perfils s'hi poden trobar informació i recur-
sos interessants i, fins i tot, si es tracta d'agents pròxims territorialment, 
es poden explorar possibilitats de col·laboració.

Inventari de cooperació amb col·laboradors del centre  Quan sigui neces-
sari avaluar i millorar la cooperació amb els col·laboradors del centre, 
és convenient determinar en primer lloc l'estat actual de les col·labora-
cions. Amb aquesta finalitat, és possible formular les següents pregun-
tes fonamentals: 

• Amb quines persones externes, empreses i organismes estem en 
contacte? 

• Com poden implicar-se aquestes persones, empreses i organismes, 
i quins beneficis aporta al centre aquesta col·laboració? 

• En quina mesura és convenient col·laborar amb les institucions 
disponibles per assolir els objectius del pla d'orientació professio-
nal? 

• De quines vies de comunicació disposa el nostre centre per infor-
mar els col·laboradors o rebre'n informació? Quins canals de co-
municació addicionals necessitem? 

• Disposa el centre d'una base de dades amb els encarregats i les 
dades de contacte dels col·laboradors? Com està organitzada? 

• Qui pot ajudar a trobar col·laboradors?  Associacions, serveis lo-
cals d'ocupació, organismes, cambres de comerç, patronals, sindi-
cats... 

• Quins beneficis pot aportar als nostres col·laboradors la coopera-
ció amb el nostre centre? 
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A Espanya existeixen nombroses iniciatives que promouen un tre-
ball orientat a la cooperació entre el centre educatiu i el seu entorn, així 
com l'increment de la participació de les famílies en l'educació.

• A tot l'estat, la Fundació ONCE promou també la inserció de per-
sones amb discapacitat en contextos formatius i també al mercat 
laboral a partir del concepte d'accessibilitat universal.  

• A Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, per exemple, promou di-
versos programes de col·laboració amb centres educatius (Escoles 
Magnet, reforç de la lectura i participació de les famílies, entre 
altres). 

• A diverses comunitats autònomes hi ha centres educatius que 
promouen la participació de les famílies i d'altres agents de l'en-
torn en un projecte nou de centre al qual es promogui més i s'hi 
millori l'aprenentatge. Són les «Comunitats d'Aprenentatge» que 
s'han anat desenvolupant durant les darreres dècades. Recollim al 
marge els enllaços a dos exemples: l'andalús i el català.

L'experiència alemanya en programes de cooperació de centres 
d'ensenyament amb diversos col·laboradors aporta bones idees i com-
plementen les que s'han esmentat anteriorment.  A continuació desta-
quem tres casos que poden servir d'inspiració:

Programa «Enfortir el jovent».
Es tracta d'un programa federal del Ministeri de família, gent gran, 

dona i jovent; articula les polítiques de suport a la reintegració del jo-
vent desafavorit. Proporciona ajuda als joves amb recursos limitats per 
millorar les seves perspectives de desenvolupament mitjançant els pro-
grames de lluita contra l'absentisme i programes de segona oportunitat, 
agències de qualificació i programes per a joves immigrants i el model 
«jovent-força» de suport a la formació i l'ocupació de joves vulnerables 
o amb dificultats per discapacitat. 

El programa de competències, com una de les iniciatives del progra-
ma «Jugend Stärken» a les 181 agències de competències de tot el país, 
acompanya els joves vulnerables durant la transició escola-feina a tra-
vés de l'elaboració i del seguiment de plans individuals que inclouen 
també els entorns familiars i personals. 

www.fundaciononce.es

www.fbofill.cat

Comunitats 
d'Aprenentatge a 

Andalusia
www.juntadeandalucia.es/

educacion

Comunitats 
d'Aprenentatge a 

Catalunya
www.xtec.cat

Enfortir el jovent www.
jugend-staerken.de
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Col·laboració entre els centres educatius i el món de la cultura, es 
tracta d'una iniciativa finançada per la fundació Kulturstiftung der Län-
der, que pretén estimular nous conceptes per a la cooperació entre cul-
tura i escola, i promou la creació de xarxes per a l'educació cultural 
(arquitectura, música, dansa, òpera, cinema, produccions audiovisuals, 
museus...), establint que la cultura no és un luxe sinó una necessitat. 

• AKZENT Treball amb pares

En el marc de la iniciativa «Noves vies de cooperació entre escoles i 
famílies» de l'estat de Baviera, es pretén impulsar la cooperació entre 
ambdues parts per estrènyer els vincles de la família i de l'escola i mi-
llorar així els resultats educatius, l'orientació dels joves i la seva transi-
ció. Es tracten temes com ara l'orientació escolar, el canvi de centre o la 
inclusió. 

Gestió de 
projectes

Les accions d'orientació professional solen dis-
senyar-se i executar-se en gran mesura de ma-
nera externa a la rutina diària del centre. Això 
significa que cal trobar horaris i persones addi-
cionals per desenvolupar aquestes accions. Te-
nint en compte l'escassedat de recursos dels cen-
tres educatius, això no és fàcil d'aconseguir, per 

la qual cosa és indispensable mantenir una gestió de projectes sistemà-
tica que permeti optimitzar els pocs recursos que sovint hi haurà dis-
ponibles. També els recursos de l'equip de coordinació en orientació 
professional poden ser escassos i s'han d'emprar de manera selectiva i 
eficient.

Per poder executar "projectes" en aquest sentit, es requereixen estra-
tègies especials de gestió de projectes. Aquestes estratègies permeten 
planificar i aplicar les activitats de manera coherent, realista i eficient. 
Les activitats no només s'impulsen, sinó que es desenvolupen fins al 
final. A més, només s'escometen activitats que tinguin perspectives 
d'èxit.

La gestió de projectes permet: 

• dividir tasques complexes en segments abastables amb competèn-
cies clares, 

Nens a l'Olimp!
www.kinderzumolymp.de

AKZENT Treball amb 
pares
www.km.bayern.de

2.4
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• planificar els objectius de desenvolupament de manera que tin-
guin possibilitats d'èxit, 

• organitzar la col·laboració de les persones implicades de manera 
eficient i motivadora, 

• comprovar de manera contínua el compliment dels objectius i 
• garantir-ne la persistència. 

Els projectes no acostumen a fracassar per manca de coneixements 
teòrics, sinó per la manca de know how quant a la seva planificació i 
l'execució. Això inclou tant la gestió de projectes (quant a tasques con-
cretes) com la comunicació (amb persones). És freqüent que les accions 
fracassin a causa de la resistència del mateix entorn escolar i, a la majo-
ria dels casos, no perquè no siguin bones, sinó perquè no s'han comuni-
cat correctament. 

La següent descripció de les quatre fases de la gestió de projectes 
s'aplica tant al treball amb l'equip de coordinació d'orientació professi-
onal com al treball amb altres grups o equips de treball o professionals 
que planifiquen i executen les accions o activitats corresponents. Espe-
cialment importants per a la implementació són la definició i planifica-
ció del projecte. Massa sovint s'emprenen les coses sense analitzar prè-
viament possibles impediments o alternatives. Cada pas que es dóna en 
la definició i planificació d'un projecte s'amortitza durant la seva realit-
zació. 

Definició  Una definició precisa del projecte per part del 
grup de treball revela el sentit i la complexitat del projec-
te i permet treballar en la direcció correcta des del comen-
çament. En aquesta fase s'aclareixen l'objectiu del projec-
te i les condicions necessàries. En un esborrany de 
projecte es recopila i es registra per escrit informació 
quant a, per exemple, aquests punts:

• Què i per a què? (Objectiu i contingut). 
• Per què? (Situació de partida, motivació del 

projecte). 
• Qui? (Persones implicades). 
• Amb què? (Recursos necessaris i disponibles). 

Figura 9.  
Fases de la 

gestió de 
projectes

Esborrany de projecte
Model de presentació de l'esborrany del 
projecte en format de taula.

Capítol: 2.4 Gestió de projectes

Esborrany de projecte 
(exemple)
Exemple d'esborrany de projecte sobre la 
«Fundació de l'empresa d'alumnes».

Capítol 2.4 Gestió de projectes

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Definició             Planificació        Realització          Conclusió
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63• Com? (Manera, mètodes). 
• Fins quan? (Termini, durada i finalització del projecte). 

L'esborrany de projecte estableix les bases per al treball posterior. El 
material «Esborrany de projecte» serveix de model per definir projectes. 
A més, el material «Esborrany de projecte (exemple)» serveix d'exemple 
per emplenar l'esborrany. 

Planificació  La fase de planificació és decisiva per a l'èxit 
del projecte. Dels objectius establerts (a la definició del 
projecte) se'n deriven fases i accions concretes, establint 
especialment els punts principals del contingut. Es duu a 
terme una llista amb totes les tasques necessàries, es divi-
deixen en subtasques i s'integren en un calendari. S'assig-
nen les responsabilitats. Amb aquesta finalitat es pot em-
prar el mètode de planificació de fases i accions (vegeu els 
materials «Planificació de les fases», «Planificació de les 
fases (exemple)» i «Planificació d'accions»). A l'hora de 
planificar un projecte en línies generals, es comença per 
desenvolupar un pla per fases. Aquest pla conté els prin-
cipals objectius de treball i les principals fases, integrats 
en un calendari aproximat. 

La taula 1 conté un exemple de planificació de les fa-
ses per a la fundació d'una empresa d'alumnes. 

Sobre cada element objectiu de treball o fase s'elabora 
finalment un pla d'acció. Al pla d'acció es determinen els 
passos i les accions individuals que cal dur a terme per 
superar cada fase. Durant el procés s'estableixen tant els 
responsables com el termini necessari. D'aquesta manera, tots els impli-
cats podran saber amb claredat qui i (fins) quan cal fer què. A més, en 
establir per escrit els passos previstos s'aconsegueix que adquireixin un 
caràcter molt vinculant.

La taula 2 conté un exemple del pla d'acció per a la fundació d'una 
empresa d'alumnes. S'hi descriuen les accions individuals corresponents 
a la fase «Concurs d'idees per determinar l'activitat de l'empresa». 

Planificació de les fases
Model de planificació del projecte en 
línies generals en format de taula.

Capítol 2.4 Gestió de projectes

Planificació de les fases 
(exemple)
Exemple de planificació de les fases sobre 
el projecte «Fundació d'una empresa 
d'alumnes».

Capítol 2.4 Gestió de projectes

Planificació d'accions
Model de planificació detallada d'un 
projecte en format de taula.

Capítol 2.4 Gestió de projectes

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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Planificació de l'orientació professional en l'àmbit escolar

Taula 1: Exemple de planificació de les fases

Planificació de les fases (exemple)
Fundació de l'empresa d'alumnes

Objectiu de treball Termini

Informar sobre la idea al claustre i demanar-
ne la col·laboració.

Maig

Selecció del professorat participant. Maig

Reunió inicial amb el professorat implicat, 
la direcció del centre i experts externs 
(representants d'empreses, etc.). Descripció de 
les tasques.

Juny / Juliol

Concurs d'idees per determinar l'activitat de 
l'empresa.

Setembre / 
Octubre

Aclariment de les condicions necessàries 
(normativa...).

Octubre

Selecció de l'alumnat participant. Novembre

Inici de l'activitat de l'empresa (dins i fora de 
classe).

Novembre

Taula 2: Exemple d'una planificació d'accions

Pla d'acció (exemple)
Concurs d'idees per determinar l'activitat de l'empresa

Acció individual Responsable/s Termini Realitzat Observacions

Elaboració del procediment 
metodològic per realitzar el concurs 
d'idees.

Professora García (integrant 
de l'equip de treball «Projecte 
d'empresa d'alumnes»).

30.09.2015

Informar tots els grups de segon i 
tercer curs sobre el concurs d'idees 
(a classe).

Tutors de grup. 7.10.2015

Elaboració independent d'idees 
de negoci per part de l'alumnat a 
classe (2 hores).

Tutors de grup. 14.10.2015

Entrega de les idees als tutors i 
entrega a la professora García.

Tutors de grup. 16.10.2015

Revisió de totes les idees i selecció 
de les tres millors propostes.

Professora García, professor 
Martínez (integrant de l'equip 
de treball «Projecte d'empresa 
d'alumnes»).

21.10.2015

Presentació de les idees 
seleccionades i elecció, per part dels 
alumnes, d'una de les tres propostes 
a través d'una votació (amb totes les 
classes implicades).

Professora García, professor 
Martínez (integrant de l'equip 
de treball «Projecte d'empresa 
d'alumnes»).

22.10.2015
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Gestió de projectes

Els plans de fases i accions poden emprar-se per a tot tipus de pro-
jectes o tasques extenses que calgui dur a terme al centre.  Estructuren 
el projecte i simplifiquen la planificació i l'aplicació mitjançant la fixa-
ció per escrit de tots els passos de treball, incloent-hi els responsables i 
els terminis.

Realització  A la fase de realització es posen en pràctica les fases i les 
accions planificades. L'equip de coordinació s'encarrega d'organitzar-ho 
i dirigir-ho. Amb aquesta finalitat, es duen a terme sessions de treball 
periòdiques. Per a la realització del projecte es consulten i 
s'actualitzen contínuament els plans de fases i accions. La 
reestructuració de plans és especialment freqüent als pro-
jectes complexos amb molts participants. Els motius d'ai-
xò poden ser molts: per exemple, baixes de participants, 
endarreriments en l'obtenció d'informació. És important 
reaccionar ràpidament enfront dels canvis de la situació i 
ajustar la resta del pla en conseqüència. En cas contrari, 
es corre perill de no assolir l'objectiu establert.

Conclusió  Un cop conclòs el projecte, cal avaluar-lo. L'avaluació es pot 
dur a terme durant una sessió especial dels implicats amb mètodes 
d'avaluació breu (per exemple, mitjançant una ronda) o en l'àmbit 
d'una avaluació interna o autoavaluació més exhaustiva (per exemple, 
mitjançant formularis). Cal respondre a les preguntes se-
güents: Fins a quin punt s'han assolit els objectius del 
projecte? Com es pot millorar l'eficiència el pròxim cop?

A continuació s'elabora un informe de projecte al qual 
es documenten els passos, els resultats i els participants 
del projecte. Així es pot registrar permanentment la ma-
nera en què es va actuar, quins passos han estat eficaços i 
quins altres han donat problemes. Gràcies a l'informe és 
possible contactar amb les persones implicades fins i tot 
després de la finalització del projecte. A tall de guia es pot 
emprar el material «Informe de projecte» i, per a més 
claredat, el material «Informe de projecte (exemple)».

Planificació d'accions 
(exemple)
Exemple d'accions sobre la fase «Concurs 
d'idees per determinar l'activitat de 
l'empresa».

Capítol 2.4 Gestió de projectes

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Informe de projecte
Model de presentació de l'informe de 
projecte en format de taula.

Capítol 2.4 Gestió de projectes

Informe de projecte (exemple)
Exemple d'informe del projecte «Fundació 
de l'empresa d'alumnes Fusta de disseny».

Capítol 2.4 Gestió de projectes

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros



3Aplicació de l'orientació 
professional en l'àmbit 
escolar

Un cop disposem dels requisits estructurals per a una orientació profes-
sional eficient i sostenible descrits al capítol 2, podem aplicar sistemà-
ticament un pla d'orientació professional basat en la gestió de qualitat. 
L'aplicació es duu a terme sobre la base de la planificació i està estreta-
ment relacionada amb ella.

Com a base per al procés d'orientació professional, el centre educa-
tiu estableix un sistema per al diagnòstic de competències genèriques, 
transversals o clau, així com per a la seva millora individual en l'alum-
nat. Això últim serveix com a punt de partida per a l'organització de 
l'orientació professional de manera individualitzada per a cada alumne.
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Es proposa que el centre consideri l'orientació professional una àrea 
de qualitat pròpia i que en defineixi els objectius de qualitat específics 
amb els indicadors i les normes corresponents (establint d'aquesta ma-
nera un pla de qualitat propi). Aquests objectius, indicadors i normes de 
qualitat es documenten, com veurem, en un model de qualitat.

El model ha de tenir en compte la normativa estatal i autonòmica 
a partir de la qual desenvolupar el marc de qualitat d'orientació pro-
fessional descrit a continuació. Aquest marc comprèn diverses dimen-
sions de gran importància per a l'orientació professional i una recopi-
lació de possibles mesures o accions que es poden aplicar per 
impulsar-la. Partint del seu pla de qualitat, el centre descriu i docu-
menta tots els processos d'orientació professional importants. D'aques-
ta manera s'obtenen transparència, compromís i, en darrer terme, sos-
tenibilitat.

A més del pla de qualitat, el centre elabora un pla d'avaluació i mi-
llora que permet comprovar si s'estan complint els estàndards esta-
blerts. D'aquesta manera, en funció dels resultats de l'avaluació, s'intro-
dueixen, en cas que sigui necessari, mesures i accions d'optimització 
d'estructures i de processos. L'avaluació i la consegüent millora són 
aplicables tant a la planificació com a l'aplicació de l'orientació profes-
sional.

Diagnòstic de com-
petències genèriques 
i desenvolupament i 
enfortiment individual

Per als centres educatius, els proces-
sos de diagnòstic de competències su-
posen una molt bona base per a la 
millora, el desenvolupament i l'enfor-
timent individual de l'alumnat. Quant 
a l'orientació professional, els resul-
tats del diagnòstic de competències 

genèriques o transversals ofereixen informació important sobre les qua-
litats i els interessos particulars dels alumnes, però també sobre els seus 
potencials de desenvolupament. Aquesta informació és molt útil per 
seleccionar i combinar accions específiques per a cada alumne durant el 
procés d'orientació professional.

Els procediments de diagnòstic de competències a l'àmbit escolar es 
poden dur a terme tant per part del professorat com per serveis o pro-
veïdors externs. 

A l'hora de triar un procediment de diagnòstic de competències per 
al centre, cal aclarir d'entrada els punts següents:

• Quines competències genèriques o transversals es poden registrar 
amb aquest procediment? 

3.1
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Diagnòstic de 
competències 
genèriques i 
desenvolupament 
i enfortiment 
individual

• Les competències estan relacionades amb l'àmbit professional que 
vol triar l'alumne? 

• Quines estratègies s'empren per al diagnòstic? (Observació, test, 
formularis...).

• Conté elements d'autoavaluació a banda de l'avaluació externa? 
• El diagnòstic compleix normes de qualitat clarament definides? 
• El diagnòstic permet aplicar directament els resultats a la millora 

i l'enfortiment individual? 
• Les persones que duen a terme el diagnòstic estan qualificades per 

fer-ho? 
• Quines despeses implica el diagnòstic? 

Caldrà tenir cura també del fet que les estratègies tinguin una bona 
qualitat metodològica i que satisfacin determinats criteris de qualitat. 
En aquest sentit existeixen els criteris generals següents: 

• Objectivitat: Un procediment és objectiu quan la seva execució i 
avaluació, així com la interpretació dels resultats, no es poden 
veure afectades de manera subjectiva per la persona que els duu a 
terme. 

• Fiabilitat: Un procediment és fiable quan permet diagnosticar les 
competències amb precisió.

• Validesa: Un procediment és vàlid quan permet determinar exac-
tament aquelles competències que pretén diagnosticar. 

Altres criteris de qualitat que cal que compleixin els procediments 
d'observació: 

• Principi de simulació: Les conductes observades hauran de ser tan 
properes a la realitat com sigui possible. 

• Varietat d'observació: S'observa l'alumnat en diverses situacions i 
en diversos períodes. 

• Varietat d'observadors: Cada alumne és observat i avaluat amb 
relació a cada característica per part de (com a mínim) dos obser-
vadors. 

• Enfocament sobre la conducta: Només es recopilen dades sobre 
conductes concretes i observables dels alumnes. 

• Formació dels observadors: Els observadors s'han de formar amb 
cura per poder dur a terme les seves observacions correctament 
des del punt de vista metodològic. 

• Separació d'observació i avaluació: L'observació de l'alumnat i 
l'avaluació de la conducta exhibida hauran d'estar separades 
quant al temps i quant als continguts.
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Com a exemple d'incorporació d'aquests criteris de qualitat desta-
quem, per com n'és de complet, el del Ministeri d'Ensenyament ale-
many, que ha desenvolupat normes de qualitat per a la realització d'«a-
nàlisis de potencials» en programes d'orientació professional que tenen 
en compte particularment l'anàlisi de les competències metodològiques 
corresponents (comportament en el treball, aprenentatge, planificació 
del treball, creativitat, resolució de problemes), habilitats personals 
(motivació, autoconfiança) i socials (treball en equip, resolució de con-
flictes...) i també l'exploració dels interessos professionals. El treball 
conclou amb la comunicació i, eventualment, l'acceptació de l'anàlisi 
per part del jove. 

Els estàndards de qualitat en l'orientació del Ministeri d'Ensenya-
ment alemany estan disponibles a: <www.bibb.de>.

Sense formació prèvia, els professors no poden dur a terme correc-
tament els procediments de diagnòstic de competències amb uns estàn-
dards de qualitat alts (per exemple, la correcta observació de competèn-
cies generals en situacions d'estrès). Als corresponents programes de 
formació es capacita els usuaris per registrar correctament les compe-
tències dels alumnes i introduir un pla de millora, per poder oferir 
d'aquesta manera una orientació professional individualitzada.

A continuació es descriu, en línies generals, la realització d'un pro-
cés de diagnòstic de competències per part del professorat. Els diagra-
mes de flux detallats es troben a la descripció dels procediments corres-
ponents.

Estructura d'un diagnòstic de competències  El professorat selecciona les 
estratègies que s'utilitzaran (sessions d'observació, test i formularis) i de-
senvolupa el protocol de diagnòstic (si s'escau, amb ajuda de programari). 
És útil que les tasques, els instruments i els materials per a la realització 
del procediment de diagnòstic de competències es publiquin a Internet.

Realització de les sessions d'observació  Una sessió d'observació pot con-
sistir, per exemple, en un debat en grup de 30 minuts sobre algun tema 
d'actualitat, durant el qual es puguin observar les competències comu-
nicatives i de resolució de conflictes. Un mínim de dos professors obser-
ven alhora els alumnes durant la realització de les seves tasques. Un cop 
disposen de les instruccions de treball, els alumnes hauran de treballar 
durant la sessió d'observació de la manera més independent possible.

Després de les sessions d'observació, cada professor avalua les com-
petències dels alumnes; en primer lloc per a ells mateixos, i posterior-
ment contrastaran les observacions amb el segon professor implicat. 
Finalment, ambdós professors consensuaran una avaluació comuna.

Els estàndards de qualitat 
en l'orientació del 

Ministeri d'Ensenyament 
alemany



71Realització de tests i formularis  Els tests i els formularis es poden dur a 
terme a classe o a l'aula d'informàtica. Aquí només cal un professor per 
introduir i realitzar el test.

Autoavaluació  Un cop finalitzades les tasques, els tests i els formularis, 
els alumnes emeten una avaluació sobre les seves competències. Per 
garantir que dominen les competències i els mètodes d'autoavaluació, 
cal que un professor els doni formació en aquest sentit.

Aquestes eines estan pensades per a l'autoaplicació amb un eventu-
al suport professional a dins o a fora del centre educatiu, dins del marc 
d'un servei local per al jovent o l'ocupació. Amb aquests recursos és 
possible registrar i millorar competències bàsiques generals, tècniques 
cognitives i escolars, competències relacionades amb l'àmbit laboral i 
interessos professionals. Potser caldrien procediments més centrats en 
execucions pràctiques per a l'esmentat diagnòstic, poc desenvolupats de 
moment a Espanya dins del context escolar.

A Alemanya, per exemple, s'han desenvolupat procediments per al 
diagnòstic d'aquestes competències genèriques als quals l'ús de qüesti-
onaris es complementa amb les accions per al desenvolupament i l'en-

orientadorespalencia.
wordpress.com

www.educaweb.com

Eines de l'equip de 
Rodríguez Moreno

Exemples de procediments de diagnòstic de 
competències

La Xarxa d'Orientadors de Palència ofereix al seu blog un conjunt de 
recursos força variat i complet entre els quals hi ha els adreçats al balanç de 
competències.

Un dels blogs de l'orientador Víctor Cuevas, <www.educacontic.es>, 
també presenta enllaços comentats a qüestionaris que inclouen tests de 
competències.

Educaweb, empresa que compta amb un portal comercial de recursos i 
serveis d'orientació, ofereix també un sistema per a l'autodiagnòstic de 
competències que només requereix registrar-se al web, dividit en cinc 
apartats: què t'agrada, què t'agrada fer, què valores a la feina, què saps fer i 
com ets: <www.educaweb.com>.

L'equip de la professora Rodríguez Moreno de la Universitat de Barcelona 
ofereix, per al context universitari, recursos per desenvolupar 
autodiagnòstics de competències (especialment pel que fa a com 
desenvolupar un balanç de competències) que es poden adaptar al context 
de l'ensenyament mitjà (vegeu la seva publicació Estudios universitarios, 
proyecto profesional y mundo del trabajo). Aquí destaquem «Herramientas 
para elaborar el proyecto  
profesional»: <www.publicacions.ub.edu>.

Víctor Cuevas a www.
educacontic.es

Diagnòstic de 
competències 
genèriques i 
desenvolupament 
i enfortiment 
individual
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fortiment. Resulten d'interès a causa dels procediments que empren, que 
parteixen de l'enfocament de competències i, coherentment, fan servir 
procediments de resolució de problemes, simulacions i activitats relaci-
onades amb la vida real que són objecte d'observació i avaluació. En 
tots els casos s'insisteix en la necessitat de disposar de personal qualifi-
cat per a la seva utilització.

Es tracta del Perfil AC d'anàlisi de competències i el DIA-TRAIN: 

Dos exemples alemanys de diagnòstics de competències

Perfil AC d'anàlisi de competències

S'empra en diversos tipus d'escoles d'educació general i de formació 
professional en alguns estats federats.

És un procediment informàtic en línia de pagament per determinar i 
potenciar les competències generals (socials, metodològiques, personals, 
competències tècniques bàsiques, cognitives bàsiques, competències 
escolars bàsiques, així com les relatives a l'àmbit professional) per a joves a 
partir del setè curs (equivalent a primer d'ESO). S'aplica directament als 
centres educatius.

Els alumnes realitzen determinades tasques, tests i enquestes (de 
resolució de problemes o de debat) durant les quals professors o altres 
persones (com ara especialistes en pedagogia social) els observen i els 
avaluen. Addicionalment, els alumnes avaluen les seves pròpies 
competències. Com a resultat s'obté un perfil individual de competències 
amb avaluacions externes i autoavaluacions de totes les competències 
registrades, així com explicacions qualitatives.  El procediment inclou una 
reunió de feedback a la qual s'acorden accions de millora i d'orientació 
laboral amb cada alumne. 

Trobareu més informació (disponible només en alemany) sobre el 
procediment a <www.profil-ac.de>. 

DIA-TRAIN

En aquest cas es tracta d'una unitat de diagnòstic i formació per a joves 
desafavorits (especialment joves amb potencial d'abandonament escolar, 
participants en projectes per a alumnes "cansats" de l'escola i de mesures de 
preparació professional i joves desocupats) al període de transició entre 
l'escola i la vida activa, i combina el diagnòstic i el desenvolupament de 
competències. Ofereix als joves la possibilitat de descobrir (DIAgnòstic) i de 
desenvolupar (TRAINing) les seves competències i els potencials i recursos 
propis. 

La versió bàsica de DIA-TRAIN comprèn un programa de deu dies que es 
compon de set procediments: 

• Un taller de competències socials de tres dies de durada.
• Una entrevista narrativa.

Perfil AC 
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• Un taller de creativitat.
• Un assessment center –o simulació d'entrevista d'avaluació situacional 

com les que es duen a terme als processos de selecció– de dos dies. 
• Un taller de tècniques d'estudi.
• Exercicis d'educació a l'aire lliure. 
• Un taller de futur.
Durant els exercicis, uns especialistes observen la conducta dels 

participants quant a determinades característiques prèviament establertes i, 
posteriorment, l'avaluen. Com a resultat, cada participant obté un perfil de 
competències individual amb nivells d'intensitat i comentaris qualitatius. 
L'extens informe de millora inclou, a més, recomanacions individuals de 
millora que es discuteixen amb els participants en una reunió constructiva 
de feedback. Tot el procediment l'ha de dur a terme personal qualificat.

A <www.weiterbildung.inbas.com> trobareu més informació sobre el 
procediment.

Independentment de quin sigui el procediment emprat per al di-
agnòstic de competències, és recomanable que el professor, orientador, 
tutor o agent extern desenvolupi algun procediment per diagnosticar les 
competències de l'alumne que incorpori l'observació de conductes (per 
exemple, a l'aula, durant la realització d'exercicis pràctics, sortides o 
d'altres activitats en què el paper de l'alumne sigui actiu). Els resultats 
d'aquest diagnòstic serviran com a base per a una reunió entre el pro-
fessor (o un altre usuari del procediment) i l'alumne a la qual es mirarà 
de donar feedback i acompanyament per a la millora de les competèn-
cies diagnosticades. En aquestes reunions, a través de les converses en-
tre professor i alumne, es posen en comú les valoracions del professor i 
l'autoavaluació de l'alumne. Els alumnes obtenen un feedback molt 
complet sobre el seu perfil de competències individual que els permet, a 
més, (gràcies a la claredat amb la qual es contraposen l'avaluació exter-
na i l'autoavaluació) reflexionar sobre els seus resultats. En la mesura 
que sigui possible, caldrà implicar les famílies en el procés de diagnòstic 
de competències i, especialment, en la millora individual. No obstant 
això, convé no permetre que participin en aquesta reunió, ja que podria 
afectar a la comunicació amb l'alumne.

Un principi important de la reunió de feedback és la percepció de 
l'alumne. Si la seva apreciació difereix de la del professor, es tematitza 
i es debat, però en cap cas es qualificarà d'errònia. La conducta i el ni-
vell de desenvolupament de les diverses competències es discuteixen 
amb relació a la conducta concreta observada. L'objectiu del feedback és 
convertir l'alumne en un "expert" del seu propi desenvolupament i per-
metre-li desenvolupar les seves pròpies idees i propostes de millora, 
desenvolupament i enfortiment de manera conjunta amb el professor. A 
més, cal aclarir quina mena de suport rep a classe o a través d'altres 

DIA-TRAIN
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possibilitats d'orientació professional del centre. Un element essencial 
de la conversa consisteix en el fet que el professor i l'alumne debatin i 
acordin conjuntament determinades mesures individuals de millora. 
Aquests acords es formulen de manera clara i realista i es documenten 
per escrit.

Durant l'entrevista o conversa de millora, l'alumne i el professor es 
plantegen les qüestions següents:

• Quines competències cal millorar? (Optimització de qualitats i 
eventual necessitat d'acompanyament durant el procés). 

• Què es pretén aconseguir mitjançant l'acompanyament? (Objec-
tius de desenvolupament o enfortiment de competències). 

• De quina manera s'han d'assolir els objectius de l'acompanyament? 
(Accions d'acompanyament per a la millora de competències). 

• Quin és el responsable de l'aplicació de les accions d'acompanya-
ment? (Qui té la competència o el rol assignat per fer-ho?)

• Quins recursos humans addicionals externs al centre s'han d'em-
prar per aplicar les accions d'acompanyament? (Implicació de la 
família i d'altres col·laboradors escolars, com ara formadors, mo-
nitors o d'altres).

• Quan s'ha d'aplicar cadascuna de les accions de millora i fins 
quan?; quan s'hauria d'haver assolit cadascun dels objectius? (Ca-
lendari). 

• Quan s'haurien de reunir l'alumne i el professor el pròxim cop per 
discutir si les accions estan donant els seus fruits? (Control d'efi-
càcia de les mesures i les accions acordades). 

El professorat es pot valdre de l'ajuda dels materials 
següents per organitzar el que anomenarem «entrevista 
d'acompanyament»: 

• Llista de comprovació «Estructuració d'entrevistes 
d'acompanyament».

• Acord d'acompanyament.

Tant el professor com l'alumne són responsables de la 
realització de les accions d'acompanyament. El professor 
ha d'establir les condicions oportunes, i l'alumne ha de 
participar activament en les accions.

La figura 10 mostra un exemple esquemàtic de l'es-
tructura d'un procediment de diagnòstic de competències 
i millora individuals.

Les entrevistes de millora posteriors s'hauran de dur a 
terme almenys un cop cada curs escolar, tot i que seria 

Llista de comprovació 
«Estructuració d'entrevistes 
d'acompanyament».
Exemple d'estructura d'una entrevista 
d'acompanyament.

Capítol 3.1 Diagnòstic de competències 
genèriques i desenvolupament i 
enfortiment individual

Acord d'acompanyament
Model d'acord de mesures 
d'acompanyament

Capítol 3.1 Diagnòstic de competències 
genèriques i desenvolupament i 
enfortiment individual

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros



75òptim realitzar-les un cop cada semestre i cada cop que siguin necessà-
ries. No és necessari realitzar amb tanta freqüència els diagnòstics de 
competències, tenint en compte, a més, l'escassedat de recursos humans 
de temps dels centres educatius. S'haurien d'establir cites per a entrevis-
tes amb relació als moments importants de l'orientació professional, 
com ara just després d'unes pràctiques externes, o en finalitzar el crèdit 
de síntesi o assignatures o crèdits rellevants. D'acord amb les experièn-
cies es poden acordar els següents passos.

La millora individual i l'orientació professional individual s'han 
d'entendre com una tasca global i aplicar-se a través de mesures i acci-
ons tant curriculars com extracurriculars. Això permet als alumnes tre-
ballar dia rere dia a l'escola per assolir els objectius acordats a l'entre-
vista de millora. Les formes de treball obertes, com ara l'aprenentatge 
cooperatiu o la realització de projectes a totes les assignatures i crèdits, 
resulten especialment profitoses per a aquesta millora individual, ja que 
són activitats que permeten mobilitzar competències i afrontar proble-
mes pràctics o relacionats amb la pràctica general, i amb el treball i el 
món de les professions en particular.

El treball en una empresa d'alumnes, per exemple, permet desenvo-
lupar i fomentar nombroses competències tècniques, generals i profes-
sionals dels alumnes. Les activitats descrites al capítol 4 (per exemple, 
l'exploració de llocs de treball de familiars o la participació a pràctiques 

Diagnòstic de competències

Perfil individual de competències

Execució de les mesures de millora individual

Documentació de les mesures de millora individual

Entrevista individual de feedback i acompanyament
• Diàleg sobre les competències
• Acord de mesures de foment
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en empreses) conformen un ampli espectre de possibilitats per donar 
suport individual a l'orientació professional dels alumnes.

Un element essencial de la participació en accions de millora és la 
documentació: L'alumne ha de documentar totes les accions i les activi-
tats a les quals hagi participat i descriure les seves experiències. Al 
procés ha de fer referència al seu pla de millora individual elaborat 
conjuntament amb el professor, orientador o tutor amb el qual l'hagi 
acordat. Haurà d'escriure periòdicament què ha aconseguit i què no. 
Aquesta documentació sobre els acords, les mesures concretes de suport 
i el desenvolupament personal és propietat de l'alumne i conté informa-
ció per a ell, per al seu professor i, si s'escau, per als seus familiars.

La taula 3 mostra un exemple d'estructura d'un cicle d'acompanya-
ment individual.

Taula 3: Estructura d'acompanyament individual (exemple)

1. Entrevista individual de feedback i acompanyament

1.1 Diàleg sobre les competències
Diàleg entre el professor i l'alumne sobre els resultats del diagnòstic de competències. Es debat sobre l'avaluació externa i 
l'autoavaluació.
L'alumne Jordi M. ha demostrat qualitats, entre d'altres, a la competència «capacitat de planificació» i carències a la competència 
«capacitat comunicativa».
1.2 Acord d'acompanyament
Es debaten els següents punts sobre cadascuna de les mesures de millora: 
•  Què millora?Capacitat de planificació, capacitat de comunicació.
•  Com es desenvolupa o s'enforteix? Mesura de millora: Participació a l'empresa d'alumnes planejada. Jordi M. participarà a 

l'empresa d'alumnes que començarà el mes vinent. Hi formarà part de la «Junta Directiva». S'haurà de preparar prèviament 
quant als continguts i les competències.

•  Qui és responsable?Realització de l'empresa d'alumnes: Tutor i diversos alumnes de la classe.Participació activa a l'organització 
i la gestió de l'empresa un cop establerta: Jordi M. 

2. Realització de l'acció de millora individual

L'empresa d'alumnes funcionarà al principi durant mig any amb la participació de Jordi M.

3. Documentació de l'acció de millora individual

www. (Aquí el responsable de la millora publicarà la informació genèrica disponible i accessible per a tots els interessats.)

4. Bucle (per exemple, després de diverses accions de millora)

Nova entrevista individual de feedback i millora (al cap de diversos mesos). Diàleg entre el professor i l'alumne sobre les 
competències destacades i les mesures d'enfortiment i millora.
•  Fins a quin punt han estat eficaces les mesures de millora?Jordi M. i el professor discuteixen els avanços que s'han assolit en 

«capacitat de planificació» i «capacitat comunicativa». Per a això, l'alumne empra la documentació dels darrers mesos (vegeu 
també el cap. 4.2.2 «Portafoli d'elecció vocacional»).

Opcionalment, al cap d'un temps (p. ex. al cap de diverses accions de millora) es torna a dur a terme un cicle de millora, amb 
diagnòstic de competències actual inclòs.
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El marc de qualitat d'orientació professional té 
una funció auxiliar dins del sistema de gestió de 
qualitat d'orientació professional. Ofereix al cen-
tre una base (a banda de les normes que establei-
xi la normativa legal i les instruccions de princi-
pi de curs sobre centres educatius corresponents) 
amb la qual guiar-se per establir una orientació 

professional de qualitat i sistemàtica, o per ampliar, estructurar i millo-
rar l'orientació professional que ja s'està duent a terme. En el marc de 
qualitat que descrivim aquí es distingeixen quatre dimensions sobre les 
quals s'ha de potenciar l'orientació professional:

1. Activitats a classe 
2. Activitats extracurriculars 
3. Cooperació centre educatiu - món laboral o productiu
4. Cooperació centre educatiu - altres col·laboradors 

En aquesta guia es presenten diverses accions o activitats amb les 
quals es pretén reforçar l'orientació professional en les seves dimensi-
ons corresponents. L'assignació de les accions a les diverses dimensions 
serveix per estructurar, sistematitzar i augmentar la claredat d'aquest 
divers camp.

Naturalment, les dimensions de qualitat se superposen entre si, i 
moltes accions o activitats podrien assignar-se a diverses dimensions. 
Així, per exemple, l'activitat «Taller de sol·licituds» es pot dur a terme 
tant a classe (per exemple, durant les classes de llengua es pot practi-

Figura 11. Marc de qualitat d'orientació professional

3.2

Dimensió de qualitat 1
Activitats a classe

Dimensió de qualitat 2
Activitats extracurriculars

Dimensió de qualitat 4
Cooperació centre educatiu 

- altres col·laboradors

Dimensió de qualitat 3
Cooperació centre educatiu  
- món laboral o productiu



78

Aplicació de 
l'orientació 

professional en 
l'àmbit escolar

car la redacció de currículums i escrits de sol·licitud de feina) com fora 
de classe (per exemple, es poden simular entrevistes de feina a través 
de jocs de rol en l'àmbit d'una jornada específica d'orientació profes-
sional). 

A més, per a una orientació professional eficaç, és de vital importàn-
cia combinar entre si activitats corresponents a diverses dimensions. 
D'aquesta manera es pot, per exemple, experimentar i aprofundir a tra-
vés de pràctiques en temes que s'hagin tractat de manera teòrica a classe. 
D'aquesta manera, els joves treballen a diferents nivells amb continguts 

importants i tenen la possibilitat de comprendre millor les 
relacions entre teoria i pràctica, per exemple. També la 
realització de projectes al centre sobre diversos temes aju-
da a reforçar aquesta estreta relació.

Cada centre pot estructurar individualment les activi-
tats concretes en funció de les seves possibilitats i de la 
naturalesa de les activitats d'orientació professional exis-
tents.

A continuació es descriuen amb més detall les dimen-
sions concretes. Les accions pròpiament dites es descriuen 
al material «Marc de qualitat d'orientació professional».

Dimensió de qualitat 1: «Activitats a classe»  Per afavorir l'orientació 
professional, es treballen a classe temes econòmics i relacionats amb el 
món laboral. Els alumnes adquireixen coneixements sobre la situació 
del mercat laboral, del món de les professions i de l'economia. Obtenen 
informació sobre la gran quantitat de professions que existeixen i sobre 
el dia a dia de les persones que treballen. També, en assignatures espe-
cífiques com ara matemàtiques o llengua, es poden tractar temes relle-
vants del món laboral i els sectors productius.

A classe, s'han de fomentar en la mateixa mesura les competències 
genèriques de caràcter tècnic (aquelles que requereixen coneixements i 
habilitats tècniques) i les bàsiques (aquelles que no requereixen aquest 
tipus de coneixements). Per exemple, mitjançant formes d'estudi coope-
ratives es pot fomentar la capacitat dels joves per al treball en equip. 
Mitjançant el processament autònom de continguts didàctics, els alum-
nes adquireixen competències com ara l'autoaprenentatge i el processa-
ment de la informació. De la mateixa manera, la preparació i el treball 
posterior de visites o exploracions d'empreses, les pràctiques, etc. són 
un important element en el treball a classe. Com ja s'ha explicat al capí-
tol 1, les competències que potencia aquesta guia són per al desenvolu-
pament tant acadèmic com professional. 

Un objectiu important de les classes consisteix a interrelacionar els 
continguts i, per fer això, és convenient combinar entre si les diverses 

Marc de qualitat d'orientació 
professional 
Dimensions de qualitat per a l'orientació 
professional amb propostes d'activitats. 

Capítol 3.2 Marc de qualitat d'orientació 
professional

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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79assignatures en projectes temàtics que no n'abastin els 
continguts.

Al capítol 4.1 trobareu activitats relatives a aquesta 
dimensió de qualitat acompanyades d'explicacions.

El material «Continguts i activitats específiques per a 
cada assignatura» conté una llista amb exemples del que 
poden aportar les diverses assignatures i grups d'assigna-
tures a l'orientació professional. Aquesta llista no és, ni 
de bon tros, exhaustiva. Serveix com a banc d'idees per a 
la seva aplicació al centre educatiu. La divisió específica 
per assignatures i grups predefinits d'assignatures s'hau-
rà de dur a terme, probablement, d'una manera diferent 
en funció de cada comunitat autònoma i, en alguns ca-
sos, de cada centre, d'acord amb projectes curriculars i 
educatius propis.

Dimensió de qualitat 2: «Activitats extracurriculars»  L'orientació profes-
sional dels joves es pot desenvolupar també fora de les aules mitjançant 
diverses activitats i projectes. A l'entorn protegit del centre i amb l'as-
sistència del professorat, els alumnes obtenen més coneixements pro-
fessionals i generals, els apliquen a la pràctica i acumulen experiències 
pràctiques.

Exemples d'aquestes pràctiques són les empreses i cooperatives 
d'alumnes, els grups de treball sobre temes econòmics i les jornades 
específiques. Precisament aquí és freqüent que es combinin activitats a 
classe amb d'altres extracurriculars.  Així, per exemple, en alguns cen-
tres, el treball en empreses i cooperatives d'alumnes es duu a terme 
principalment durant les classes, mentre que en d'altres, es realitza 
principalment fora de classe.

Són activitats de gran importància per al futur de l'alumnat; propor-
cionen uns coneixements pràctics que seran de gran utilitat per als jo-
ves al llarg de la seva vida, inclosa la laboral, independentment del 
camí que triïn.

Al capítol 4.2 trobareu activitats relatives a aquesta dimensió de 
qualitat acompanyades d'explicacions.

Dimensió de qualitat 3: «Cooperació centre educatiu - món laboral o pro-
ductiu»  Les empreses, com a representants dels posteriors llocs de tre-
ball i formació dels alumnes, són col·laboradors extremadament impor-
tants. La col·laboració amb les empreses permet als joves accedir de 
primera mà a coneixements pràctics sobre professions, funcions laborals 
i el dia a dia al lloc de treball. D'una banda, l'alumnat acumula experi-

Orientació professional: 
continguts i activitats 
específiques per a cada 
assignatura
Exemple de la llista de continguts 
i activitats específiques per a cada 
assignatura i grups d'assignatures 
concretes.

Capítol 3.2 Marc de qualitat d'orientació 
professional
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ències pròpies, com ara participant activament en pràctiques; d'altra 
banda, es beneficien d'informació, materials, etc. que els representants 
de les empreses els lliuren durant les visites i també als actes organitzats 
al centre. En aquestes ocasions, els joves tenen alhora l'oportunitat de 
descobrir els seus propis interessos, preferències i capacitats. Aprenen a 
avaluar de manera més realista en quina mesura satisfan les seves capa-
citats els requisits de diverses professions, així com de la mesura en què 
coincideixen els seus propis interessos amb els aspectes de contingut de 
les professions.

Al capítol 4.3 trobareu activitats relatives a aquesta dimensió de 
qualitat acompanyades d'explicacions.

Dimensió de qualitat 4: «Cooperació centre educatiu - altres col·labora-
dors»  A banda de les empreses, hi ha tota una sèrie de possibles col·la-
boradors que poden contribuir a impulsar l'orientació professional en 
l'àmbit escolar de diverses maneres. Entre ells s'inclouen les institucions 
públiques com ara les oficines d'ocupació, les escoles o els centres de 
formació professional i per al treball i els centres d'educació superior.

Per exemple, els alumnes poden aprendre tècniques de comunicació 
interpersonal, de resolució de conflictes o de treball en equip, entre 
d'altres, i assumir responsabilitats en associacions locals, grups de joves 
i d'altres associacions d'àmbit local. Al context de les jornades univer-
sitàries, en actes informatius de les oficines d'ocupació, dels serveis per 
a joves o d'educació dels ajuntaments, etc., els joves entren en contacte 
amb diverses perspectives de futur.

En la mesura que sigui possible, també caldrà implicar les famílies 
dels alumnes, de manera que posin a disposició del centre els seus conei-
xements professionals i la seva experiència. A més, són les persones a 
les quals els tutors s'han d'adreçar pel que fa a tot allò relatiu a l'orien-
tació professional individual dels seus fills.

Al capítol 4.4 trobareu activitats relatives a aquesta dimensió de 
qualitat acompanyades d'explicacions.

Model de 
qualitat 
d'orientació 
professional

El model de qualitat d'orientació professional és 
una recopilació d'acords interns del centre sobre 
la qualitat esperada i el marc d'actuació corres-
ponent pel que fa a l'orientació professional. En 
aquest model de qualitat, el centre estableix els 
seus objectius i valors específics; es documenten 
i es posen a disposició de tots els implicats, per 

exemple, en una carpeta a la Intranet del centre. Determinats passatges 

3.3
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del model de qualitat també poden distribuir-se a persones o grups ex-
terns, per poder comunicar de portes enfora els objectius de qualitat del 
centre pel que fa a l'orientació professional.

Per dur a terme un pla d'orientació professional sistemàtic i basat 
en la gestió de qualitat, cal prendre com a referència l'estructura in-
terna específica del centre quant als continguts d'orientació professi-
onal. En aquest procés també cal tenir en compte els principis dels 
plans educatius de la comunitat autònoma corresponent. Aquests es-
tableixen les condicions de partida per elaborar el model de qualitat 
d'orientació professional propi de cada centre. També existeix la pos-
sibilitat de guiar-se pel marc de qualitat d'orientació professional des-
crit al capítol 3.2.

En desenvolupar el model de qualitat, igual que a l'hora de plantejar 
un pla o projecte global d'orientació professional, cap centre no comen-
ça des de zero, sinó que es recolza en activitats prèvies d'orientació 
professional. D'una banda, cada centre té un model general, o almenys 
una filosofia d'actuació, els elements del qual es poden incloure al mo-
del de qualitat.

D'altra banda, a la majoria dels centres sol haver-hi nombroses acti-
vitats d'orientació prèvies. Cal reunir-les totes en un sistema global. 
D'aquesta manera queda clar quines accions s'apliquen i amb quina fi-
nalitat, com estan relacionades entre si les accions i en quines àrees 
calen accions o activitats noves. El sistema i el mètode d'elaboració d'un 
model de qualitat escolar procedeixen del procediment «Desenvolupa-
ment escolar centrat en la qualitat» (vegeu el final del capítol 1). 

En línies generals, el procediment presenta la seqüència següent:

• En primer lloc s'elaboren un o diversos principis de qualitat sobre 
l'àrea de qualitat «Orientació professional». 

• A continuació, els principis de qualitat, de caràcter més aviat abs-
tracte, s'especifiquen en forma de criteris de qualitat concrets. 

• Més concretament, es determinen els indicadors de qualitat obser-
vables i mesurables per a cada criteri de qualitat. 

• Amb relació directa als indicadors de qualitat s'estableixen final-
ment els estàndards de qualitat. 

La figura 12 mostra de manera esquemàtica el model de qualitat 
d'orientació professional amb els seus principis, criteris, indicadors i 
estàndards de qualitat- La figura 13 presenta els elements jeràrquics del 
model de qualitat de l'àrea d'orientació professional amb l'ajuda d'un 
exemple. El model de qualitat d'orientació professional s'ha d'elaborar 
pas a pas i s'ha d'anar fixant per escrit des del principi. El primer pas 
consisteix a establir els principis de qualitat del centre. Aquests princi-
pis s'han de limitar a qüestions generals i descriuen les idees clau, visi-
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ons i objectius més importants del centre quant a l'orientació professi-
onal. En formular-los, el centre pot establir els seus propis temes 
centrals. 

A continuació, es descriu cada principi de qualitat mitjançant crite-
ris de qualitat específics. Aquests criteris han de concretar els seus prin-
cipis corresponents i abastar totes les seves facetes. Serveixen de punt 
de partida per a l'aplicació dels principis al centre. Els criteris de quali-
tat seran bons:

• Si es formulen de manera clara i comprensible. 
• Si indiquen perspectives de desenvolupament. 
• Si contenen objectius realistes i factibles. 

Figura 12. Model 
de qualitat 

d'orientació 
professional

Àrea de qualitat d'orientació professional

Criteris de qualitat

Indicadors de qualitat

Estàndards de qualitat

Aspectes d'un 
principi de qualitat

Possibilitats de 
mesura/observació

Manifestació 
concreta

Principis de qualitatVisió
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Més concretament, s'estableixen els indicadors de qualitat observa-
bles i mesurables per a cada criteri de qualitat que serveixen de punts 
de referència per a l'aplicació i la posterior avaluació i optimització dels 
processos al centre. Descriuen la manera en què es pot reconèixer com 
cal realitzar cadascun dels criteris. Per tant, s'ha d'assignar almenys un 
indicador (o més d'un, a la majoria dels casos) a cada criteri. Durant 
l'elaboració dels indicadors és important formular-los de manera com-
prensible, que siguin observables i que abastin de la manera més com-
pleta possible els continguts dels criteris.  Per elaborar indicadors espe-
cífics per a ells mateixos, els centres poden integrar activitats o accions 
que ja s'apliquin regularment en qualitat d'indicadors (vegeu més enda-
vant la figura 13).

Dels indicadors es deriven i s'estableixen finalment estàndards de 
qualitat que descriuen en quina mesura s'hauran de complir els indica-
dors de qualitat. Defineixen, per tant, els requisits detallats que el centre 
pretén satisfer. D'aquesta manera, els estàndards de qualitat ofereixen a 
tots els implicats un marc d'actuació per treballar en l'àmbit de l'orien-
tació professional.

El centre pot comprovar en qualsevol moment i mitjançant una 
avaluació si es compleixen i, en cas afirmatiu, en quina mesura es 
compleixen aquests estàndards de qualitat. Per elaborar els estàndards 
s'assignen magnituds quantitatives o qualitatives a cadascun dels in-
dicadors. Les magnituds quantitatives es poden expressar en xifra, 
com «un cop per curs escolar», «dos cops al mes» o «el 95% dels alum-
nes com a mínim». Les magnituds qualitatives, en canvi, s'expressen 
mitjançant afirmacions que no es poden expressar directament en xi-
fra, com ara «la satisfacció dels alumnes amb l'exploració d'empreses 
és alta».

Treball en el model de qualitat  El model de qualitat no s'ha d'entendre 
com una tasca que s'ha de dur a terme de manera ràpida i completa. 
Cada part del model s'haurà de treballar quan s'estigui preparant l'apli-
cació o revisant una acció d'orientació professional determinada. El 
model de qualitat constitueix així un mètode de classificació i establi-
ment d'objectius per l'acció esmentada. Els professors implicats en 
l'aplicació pràctica de l'acció o activitat són els mateixos que hauran de 
participar sempre en l'elaboració del model.

Si, per exemple, un centre decideix desenvolupar una nova acció 
d'orientació professional que consisteix en una col·laboració amb una 
empresa determinada, serà convenient integrar-la al model de qualitat 
durant l'inici de l'acció. Durant el procés, entre altres coses, es docu-
menten els objectius que es pretén assolir i els estàndards que cal 
complir.
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No sempre és convenient elaborar el model de qualitat de dalt a baix, 
és a dir, dels objectius generals als estàndards concrets (top-down): tam-
bé és possible treballar de baix a dalt, elaborant primer estàndards i 
després assignant-los a objectius generals determinats (bottom-up). 
D'aquesta manera és possible relacionar entre si les accions concretes 
sistemàticament i integrar-les en un pla general. Mitjançant l'acció con-
junta de diverses accions o activitats, aquest procediment augmenta 
l'efectivitat i les probabilitats d'assolir els objectius.

Els materials situats al marge poden resultar útils per a l'elaboració 
del model de qualitat.

Currículum d'orientació professional  Al model de qualitat 
es fixen totes les accions de què disposa el centre en l'àm-
bit de l'orientació professional. És important ordenar-les 
en el temps i assignar-les als cursos corresponents. Amb 
aquesta finalitat s'elabora un currículum d'orientació 
professional al qual s'estableix amb exactitud en quins 
cursos s'han d'aplicar les diverses accions o activitats, 
amb quina freqüència i durant quant de temps.

Les activitats s'han de distribuir en un ordre lògic, de 
manera que unes siguin la continuació d'unes altres, per 
tal que els alumnes puguin ampliar de manera continua-
da i sistemàtica les competències relatives a l'orientació 
professional durant el període d'escolarització que es té 
en compte (tota l'ESO, el Batxillerat, la Formació Profes-
sional o, en alguns centres als quals se n'ofereix més 
d'una, l'articulació de l'orientació professional en tot el 
període esmentat). Per a això és convenient definir els 
objectius (coneixements i competències) que s'han d'as-
solir a cada curs.

L'estructura del currículum d'orientació professional 
no ha de ser lineal, sinó espiral: és a dir, que els diversos 
temes i continguts s'han de repetir diversos cops al llarg 
dels cursos i en cada ocasió amb més complexitat. A ban-
da dels coneixements sobre el món laboral, s'hi hauran 
d'incloure les experiències dels alumnes a l'àmbit familiar 
i de temps lliure.

El material «Nivells d'orientació professional» repre-
senta un exemple de possibles fases d'orientació profes-
sional, amb les activitats i els objectius corresponents, i 
es pot emprar com a base per a l'elaboració d'un currí-
culum d'orientació professional detallat específic per a 
cada escola.

Principis i criteris de qualitat
Model de formulació de principis i criteris 
de qualitat.

Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

Indicadors i estàndards de 
qualitat
Model per a la formulació d'indicadors i 
estàndards de qualitat.

Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

Model de qualitat (exemple)
Exemple d'extracte d'un model de 
qualitat.

Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

Model de qualitat per a 
l'orientació professional 
(exemple d'un centre alemany)
Exemple d'extracte del model de qualitat 
d'orientació professional d'un centre.

Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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Figura 13. Exemple de model de qualitat d'orientació professional

Àrea de 
qualitat

Criteris
de qualitat

Principis
de qualitat

Preparem els nostres 
alumnes de la millor 
manera possible per
a la vida activa

  - - -

Facilitem als 
nostres alumnes 
nombroses 
experiències 
pràctiques al 
món laboral

  - - -   - - -   - - -

A les exploraci-
ons d'empreses, 
els nostres 
alumnes es 
familiaritzen 
amb diverses 
places de forma-
ció professional
i diversos llocs 
de treball

  - - -   - - -   - - -

A 1r d’ESO 
es duen a 
terme dues 
exploracions 
d'empreses 
de mig dia 
de durada 
cadascuna

  - - -   - - -   - - -

Indicadors
de qualitat

Estàndards 
de qualitat

Orientació professional
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Cada centre ha de realitzar la seva pròpia planificació 
detallada per als diversos cursos; l'exemple que es mostra 
només serveix d'orientació pel que fa a la manera d'es-
tructurar les accions d'orientació professional al llarg de 
diversos cursos. Naturalment, és convenient que el centre 
recorri als seus contactes i, per exemple, realitzi plans 
anuals en col·laboració amb altres centres de la zona que 
després es puguin adaptar a les característiques específi-
ques de cada un.

Com a exemple, al dossier de materials es presenten 
currículums d'orientació professional adreçats als dife-
rents nivells d'ESO i de Batxillerat. Cal destacar un cop 
més que els exemples són orientatius i poden adaptar-se 
en funció del projecte de cada centre educatiu.

3.4

Documentació 
de processos

És important documentar els 
processos que tenen a veure 
amb l'orientació professional. 
Cal tenir en compte que als 
centres educatius es desenvo-
lupen diàriament processos 
que es repeteixen periòdica-

ment de manera idèntica o similar; succeeix el mateix 
en l'àmbit de l'orientació professional. Poden ser, per 
exemple, tant diverses accions d'orientació professional, 
com altres processos generals de coordinació o comuni-
cació.

Per aquest motiu, per assolir la unificació i una alta 
qualitat dels processos, és important establir protocols per 

escrit a les anomenades descripcions de processos i recopilar-los en una 
documentació de processos. Les descripcions de processos estan estreta-
ment relacionades amb el model de qualitat del centre i expliquen el 
procediment acordat.

Beneficis de les descripcions de processos

• Unificació i transparència dels processos.
• Presentació dels processos per a la seva avaluació i optimització. 
• Fonament per a la integració de nous col·legues i col·laboradors. 

Nivells d'orientació 
professional
Representació exemplar de diversos 
nivells d'orientació professional amb 
possibles activitats i objectius.

Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

Nivells d'orientació 
professional (exemple 1 d'un 
centre alemany)
Ofertes concretes d'orientació 
professional per a alumnes o familiars 
d'un centre alemany.

Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

Nivells d'orientació 
professional (exemple 2 d'un 
centre alemany)
Ofertes concretes d'orientació 
professional per a alumnes o familiars 
d'un centre alemany.

Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

Activitats d'orientació 
professional (exemples per a 
l'ESO i el Batxillerat)
Capítol 3.3 Model de qualitat 
d'orientació professional

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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• Possibilitat de consulta per a la direcció del centre, tot el claustre 
i d'altres implicats. 

• Estalvi de temps. 

Les descripcions de processos delineen el marc d'actuació per a ac-
tivitats importants al centre i estableixen les responsabilitats. En aques-
tes descripcions es descriuen breument els processos i s’hi estableixen 
de manera vinculant. Serveixen de guia per a la direcció del centre, el 
professorat, el personal no docent, l'alumnat, les famílies i els col·labo-
radors externs. 

Taula 4: Exemple de descripció de processos 

Descripció de processos (exemple) 
Taller de sol·licitud de feina: Conducta en entrevistes de feina.

Definició del procés

Regles de planificació i estructuració d'un taller de sol·licituds sobre el tema de la conducta en entrevistes de feina.

Àmbit d'aplicació 

Aquesta descripció de procés està adreçada als membres del professorat implicats en l'execució (tutors de quart curs).

Seqüència/regles 

• El taller de sol·licituds es durà a terme sempre durant el primer semestre del quart curs. 
• El taller es durà a terme a l'empresa Alumetal S.A. a l'Avinguda del Mar, 145 / o al Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament. 
• La persona de contacte és el senyor Gómez (Departament de Recursos Humans/tècnic d'orientació/inserció municipal), tel.: 

93 32222222. La cita, amb el programa de la sessió inclòs, s'haurà d'acordar per telèfon amb un mínim de tres setmanes 
d'antelació. 

• Un cop acordada la cita entre els alumnes i el senyor Gómez, els alumnes es preparen a classe sobre el tema de les entrevistes 
de feina (vegeu el material de treball «Com comportar-se correctament en una entrevista de feina»). 

• El dia en què es dugui a terme el taller, el professor i els alumnes es reuniran a l'empresa amb el senyor Gómez (2a planta, 
sala 2) (en el cas que aquesta activitat es desenvolupi al Servei Local d'Ocupació, caldrà especificar en quin espai). El 
professor portarà la càmera de vídeo del centre. Al principi, el senyor Gómez explicarà als alumnes com es duen a terme 
les entrevistes a la seva empresa i els indicarà les regles de comportament més importants que cal respectar. A continuació, 
mitjançant jocs de rol, es duran a terme diverses entrevistes amb diferents alumnes; a partir d'això el senyor Gómez explicarà 
als alumnes quins comportaments són adients i quins no. El professor enregistrarà les entrevistes en vídeo. El professor, o un 
alumne triat amb aquest objectiu, redactarà una acta. 

• Immediatament o poc després del programa de formació, el professor haurà de tornar a donar les gràcies al senyor Gómez. 
• Amb un termini màxim d'una setmana, es treballarà i reflexionarà sobre el taller a classe. Per a això es recorrerà als vídeos, a 

l'acta i a les impressions personals dels alumnes. Les entrevistes enregistrades es visualitzaran i es debatran conjuntament, i es 
recopilaran per escrit les regles de comportament més importants durant les entrevistes de feina. 

Responsabilitat 

El tutor serà responsable de la planificació i del treball posterior sobre el taller. Durant la realització, serà responsable dels 
alumnes. El senyor Gómez serà responsable dels continguts de l'activitat de formació. 

Annexos 

Material de treball «Com comportar-se correctament en una entrevista de feina».

Com ja s'ha indicat respecte a l'elaboració del model de qualitat, el 
centre no ha de pretendre formular totes les activitats d'orientació 
professional a corre-cuita per després "arxivar-les". La descripció de 
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processos és un procés continu que pot requerir una feina d'un o di-
versos anys i que, per definició, mai no s'acaba del tot realment.  El 
centre és un indret subjecte a canvis continus. Per tant, els processos 
i regles s'hauran d'adaptar de tant en tant i contínuament sorgiran 
processos nous.

La taula 4 mostra un exemple de descripció de processos sobre el 
tema «Taller de sol·licitud de feina: Conducta en entrevistes de feina». 
Aquest exemple pretén mostrar els beneficis que aporta al professorat la 
descripció d'un procés que ja funciona bé.

Per a la redacció de les descripcions de processos es 
pot emprar el material «Descripció de processos». L'exem-
ple relatiu al taller de sol·licitud de feina mostrat ante-
riorment es troba al material «Documentació de processos 
(exemple)».

Documentació de processos  Es recomana dipositar el mo-
del de qualitat i les descripcions de processos d'orientació 
professional en una carpeta de documentació (en forma 
de carpeta real o d'estructura de carpetes a la Intranet del 
centre), de manera que sigui possible recopilar-ho tot sis-
temàticament al mateix lloc. La carpeta haurà de tenir 
algú que l'administri (per exemple, un membre de l'equip 
de coordinació). En l'àmbit de les competències d'aquesta 
persona no hi ha la documentació de cada procés, però sí 
que és responsable de l'organització de la documentació i 
de l'administració de la carpeta de documentació.

A banda del model de qualitat i de les descripcions de 
processos, cal documentar altres continguts i materials 
sobre orientació professional importants, com ara el cur-
rículum d'orientació professional, els plans anuals i dels 
diversos cursos, les funcions i competències del grup de 
coordinació, els col·laboradors del centre, les avaluacions 
i els seus resultats.

El material «Carpeta de documentació d'orientació 
professional» pot servir de model per a l'organització de 
l'esmentada carpeta al centre.

Descripció de processos
Material per al registre normalitzat de 
processos importants.

Capítol 3.4 Documentació de processos

Documentació de processos 
(exemple)
Exemple de documentació de processos 
sobre el tema: «Taller de sol·licitud de 
feina: Conducta en entrevistes de feina».

Capítol 3.4 Documentació de processos

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Carpeta de documentació 
d'orientació professional
Model de carpeta de documentació 
d'orientació professional amb propostes 
d'epígrafs i indicacions.

Capítol 3.4 Documentació de processos

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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Mitjançant l'avaluació és possible comprovar tant 
la planificació i l'aplicació de l'orientació profes-
sional en conjunt com les actuacions concretes. 
Els resultats serveixen de punt de partida per a 
activitats de control i optimització de qualitat. 
Abans de dur a terme una avaluació al centre cal 
elaborar normes d'avaluació concretes. Per a això 

cal emprar el model de qualitat i la documentació de processos.
Durant l'avaluació, d'una banda, es comprova l'eficàcia i l'eficiència 

del mètode pel qual l'equip de coordinació està organitzant la planifica-
ció i la coordinació de l'orientació professional. Això inclou, en primer 
lloc, la gestió de projectes, així com la comunicació interna i externa. 
D'altra banda, es comprova en quina mesura s'han assolit els objectius 
fixats pel model de qualitat i s'han implementat els processos establerts 
a les descripcions de processos. Per tant, el que es duu a terme és una 
comparació entre l'estat de referència i l'estat real. Durant el procés es 
pregunta a les diferents persones pel que fa a les seves experiències i 
opinions, s'observen els processos o es consulten documents (per exem-
ple, estadístiques del centre).

Possibles preguntes clau de les avaluacions

• Fins a quin punt estem satisfets de la comunicació entre els implicats 
en l'orientació professional? 

• Quins problemes han aparegut durant l'aplicació de les fases de 
l'orientació professional? 

• Fins a quin punt s'estan aplicant de la manera prevista les nostres 
activitats d'orientació professional? 

• Fins a quin punt s'estan complint els nostres conceptes i estàndards 
d'orientació professional? 

• On cal millorar i quins aspectes concrets es poden millorar? 
• Què han assolit les accions derivades de la darrera avaluació?

3.5

Les avaluacions tenen el propòsit de servir d'ajuda per optimitzar 
processos i seqüències, amb la finalitat tant d'assolir objectius com de 
reflexionar sobre el treball que s'ha dut a terme. Per tal que les avalua-
cions i els seus resultats siguin profitosos per al centre, caldrà tenir en 
compte els punts següents:
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1. Els objectius concrets són indispensables perquè les avaluacions resultin 
efectives!  Només els objectius del centre que estan formulats correcta-
ment es podran comprovar, per mitjà de l'avaluació, i verificar si s'han 
complert o no, i en quina mesura. Durant la planificació d'una avalua-
ció es pot recórrer als objectius per formular les preguntes adreçades a 
determinar l'estat real de les coses. A continuació, aquest estat real de 
les coses es compara amb l'estat de referència, és a dir, amb els objectius 
plantejats. Com més concrets siguin els objectius, amb més precisió es 
podran formular les preguntes.

2. Les avaluacions no serveixen de res si d'elles no se'n deri-
ven mesures o actuacions! Si durant l'avaluació s'observen 
grans discrepàncies entre els objectius i els resultats reals, 
caldrà a continuació proposar mesures per reduir-les. Si 
fos necessari, podria ser convenient modificar els objec-
tius: potser són massa ambiciosos. No obstant això, el 
més normal seria que calgués modificar algun aspecte de 
la feina diària per acostar-se més als objectius plantejats.

L'equip de coordinació o un altre grup de treball triat 
pel claustre s'ocuparà de planificar i organitzar l'avalua-
ció. El material «Llista de comprovació per a avaluacions» 

inclou una llista de comprovació amb els passos que cal seguir durant 
l'avaluació.

L'avaluació ha de ser sempre un instrument participatiu, és a dir, que 
a través de les avaluacions cal integrar les persones implicades en l'ori-
entació professional (per exemple professors, alumnat, famílies, col·la-
boradors) mitjançant preguntes directes sobre les seves opinions o ex-
periències. A través d'una avaluació, per exemple, l'equip de coordinació 
pot obtenir també feedback sobre la seva feina.

Es poden avaluar les més diverses àrees del model de qualitat, com 
ara les accions d'orientació professional realitzades, la cooperació amb 
els col·laboradors, la comunicació interna al claustre de professors, els 
continguts didàctics a l'orientació professional, etc. És important esta-
blir prioritats a l'hora de triar el tema de l'avaluació. Només així es pot 
organitzar una avaluació precisa que abasti una quantitat de temes ra-
onable.

Els temes s'han de prioritzar tenint en compte

• on s'espera que hi hagi més problemes, 
• on s'espera més eficàcia de les modificacions 
• i on han indicat diversos agents o interlocutors que hi ha neces-

sitats de millora. 

Llista de comprovació per a 
avaluacions.
Llista de comprovació amb els passos que 
s'han de seguir durant una avaluació.

Capítol 3.5 Avaluació i perfeccionament

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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91Per al tema que cal avaluar s'ha de seleccionar un mè-
tode d'avaluació adient. El mètode més emprat és la reco-
pilació d'informació a través de formularis. Altres mèto-
des d'avaluació útils són l'entrevista, l'anàlisi DAFO, la 
documentació fotogràfica, l'observació, el disc d'objectius 
de l'avaluació, la consulta a través de targetes i l'elabora-
ció de mapes mentals (vegeu els materials «Disc d'objec-
tius d'avaluació» i «Anàlisi DAFO»). 

L'element essencial per aconseguir una acceptació i 
implementació duradora d'una «cultura avaluativa» al 
centre consisteix a comunicar aviat els resultats a tots els 
participants de l'avaluació. Aquesta regla no s'ha de 
subestimar. Especialment en aquells casos en què hi ha 
una avaluació pendent i no s'han comunicat els resultats 
de l'anterior se sol detectar una participació molt més bai-
xa. Les directrius següents són útils a l'hora de planificar 
una avaluació: 

Directrius per a una avaluació professional

• Significativitat: Estem avaluant continguts i àrees 
significatives?

• Adequació: Estem aplicant procediments adequats?
• Transparència i implicació: Són transparents els processos i hi estan 

implicats els afectats?
• Eficàcia: Com podem garantir que l'avaluació assoleixi els seus 

objectius?
• Informe: Com documentem l'avaluació?

(Font: Rolff, 2001: 109 i seg.) 

Passos per a l'elaboració de 
formularis
Instruccions concretes per a l'elaboració 
de formularis propis.

Capítol 3.5 Avaluació i perfeccionament

Disc d'objectius d'avaluació
Explicació del mètode del disc d'objectius 
d'avaluació a través d'un exemple.

Capítol 3.5 Avaluació i perfeccionament

Anàlisi DAFO
Explicació del mètode d'anàlisi DAFO.

Capítol 3.5 Avaluació i perfeccionament

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Per planificar i dur a terme avaluacions es poden emprar els docu-
ments indicats al lateral que fan referència a diferents mètodes d'ava-
luació.
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Aplicació de 
l'orientació 

professional en 
l'àmbit escolar

Segell de qualitat en orientació professional

La Fundación Bertelsmann preveu arribar a proposar a Espanya un projecte 
de segell de qualitat en orientació professional a partir de l'experiència de la 
fundació matriu a Alemanya.

Allà, els centres educatius i de formació professional de nombroses 
regions tenen la possibilitat d'encarregar a una comissió externa l'avaluació 
tant dels seus plans d'orientació professional com de la seva execució; 
aquesta avaluació inclou una comparació amb els plans d'altres centres. 

Han creat el que anomenen «Xarxa Segell elecció vocacional». En un 
primer pas, els centres determinen l'estat al qual es troben quant a la 
preparació dels seus alumnes per a l'elecció d'una professió, per a la qual 
cosa emplenen una llista de criteris i sol·liciten amb ella el segell. A 
continuació, una comissió formada per membres dels àmbits escolar, 
econòmic i administratiu avaluen i certifiquen, mitjançant una visita, el 
treball del centre amb relació a l'orientació professional. Durant el procés, la 
comissió parla amb professors i alumnes per separat. 

La xarxa permet l'intercanvi d'experiències entre les institucions 
participants i l'elaboració de directrius i estàndards comuns d'orientació 
professional.

L'objectiu és augmentar la qualitat del currículum d'orientació 
professional i de la seva aplicació mitjançant un procés competitiu i 
continuar augmentant-la a través de processos de recertificació cada tres 
anys, en forma de procés continu. El segell anima a introduir la gestió de 
qualitat també a altres àrees del treball escolar.

Trobareu més informació a <www.netzwerk-berufswahl-siegel.de>.

Xarxa Segell elecció 
vocacional



4Accions d'orientació 
professional

Al capítol 1 d'aquesta guia descrivim el sistema de gestió de qualitat 
d'orientació professional en l'àmbit escolar. L'aspecte més important 
d'aquest concepte és que l'orientació professional i les accions corres-
ponents s'integrin en el desenvolupament sistemàtic o en l'anomenat 
sistema de gestió de qualitat del centre. Als capítols 2 i 3 es mostren els 
principals passos necessaris per aconseguir-ho. En aquest capítol pre-
sentem accions concretes d'orientació professional i acadèmica que es 
descriuen de manera propera a la pràctica per facilitar-ne l'execució. 
Moltes d'aquestes accions van acompanyades de materials pràctics per 
a l'execució.

L'orientació professional basada en la gestió de qualitat no només 
consisteix en una multitud d'accions o activitats concretes, sinó que in-
clou, com ja s'ha esmentat, un pla general d'orientació professional. 
D'aquesta manera, les accions es recolzen mútuament i es creen sinergies. 
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professional

Per fer-ne una classificació, resulten de gran ajuda el marc d'orientació 
professional (vegeu també el capítol 3.2) i les seves quatre dimensions (de 
qualitat) (vegeu la figura 10, pàgina 75). Les accions descrites a continu-
ació, per tant, no s'han d'entendre com a independents entre elles, sinó 
com a part d'un "paquet complet".

L'orientació professional en l'àmbit escolar conforma una estructura 
complexa i interconnectada; per això, a l'hora d'assignar les diferents 
accions a les diverses dimensions del marc de qualitat, se solen produir 
encavalcaments. Així, per exemple, l'activitat «Exploració d'empreses» 
es pot assignar tant a la dimensió «Activitats a classe» com a la dimen-
sió «Cooperació centre educatiu – món laboral o productiu». No obstant 
això, per a més claredat i una millor estructuració, és important assig-
nar cada activitat o acció a una única dimensió. 

Dimensió de 
qualitat 1: 
«Activitats a 
classe»

L'orientació professional s'aplica en l'àmbit esco-
lar de maneres molt diverses.

Algunes activitats d'orientació professional 
es duen a terme dins del centre i d'altres fora. 
L'orientació professional se sol entendre al prin-
cipi com un complement al treball escolar pròpi-
ament dit, i com accions i activitats externes a la 

classe. Malgrat això, són precisament les classes (com a element central 
de qualsevol centre educatiu) l'indret més indicat al qual practicar l'ori-
entació professional.

D'una banda, durant les classes, els alumnes obtenen competències 
bàsiques importants per a l'orientació professional, com ara la cerca i 
presentació d'informació, el treball autònom i l'assumpció de responsa-
bilitats. D'altra banda, les classes permeten abordar temes d'orientació 
professional de manera selectiva; així, per exemple, es poden preparar i 
repassar posteriorment a classe els temes de les exploracions o pràcti-
ques a l'empresa. Precisament aquesta preparació i aquest repàs són 
decisius per a l'èxit de l'aprenentatge dels alumnes.

Cada assignatura pot aportar alguna cosa a l'orientació professional: 
així, la competència de l'expressió escrita a la classe de llengua es pot 
practicar molt bé formulant escrits i documents de sol·licitud de pràcti-
ques, i a classe de matemàtiques es poden tractar els balanços i les li-
quidacions anuals d'empreses o pressupostos i facturacions. Al material 
«Continguts i activitats específiques per a cada assignatura» (vegeu el 
capítol 3.2) trobareu més suggeriments sobre continguts didàctics rela-
cionats amb l'orientació professional.

A continuació presentarem accions que es poden aplicar durant les 
classes per potenciar l'orientació professional dels alumnes.

4.1
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Exemple: Antics alumnes
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.1.1 (a la Dimensió de qualitat 
1: «Activitats a classe»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió de qualitat 1
Activitats a classe

Dimensió de qualitat 2
Activitats extracurriculars

Dimensió de qualitat 4
Cooperació centre educatiu 

- altres col·laboradors

Dimensió de qualitat 3
Cooperació centre educatiu  
- món laboral o productiu

4.1.1 Implicació d'experts extraescolars a les classes  Les classes i el temps 
que s'hi dedica també es pot emprar perquè els alumnes coneguin dife-
rents professions i activitats. A banda de l'activitat més autònoma de 
cerca d'informació o de la posterior realització de presentacions, es pot 
recórrer a persones expertes extraescolars que, per la seva pròpia ex-
periència, poden transmetre als alumnes una imatge molt realista de les 
seves professions. A més, els alumnes tenen la possibilitat 
de fer preguntes, obtenint així una imatge relativament 
àmplia de les professions en qüestió.

Aquests experts poden ser persones pròximes als 
alumnes o al centre: familiars, veïns o amics, així com 
col·laboradors del centre. Els antics alumnes que estiguin 
cursant alguna modalitat de formació professional (cicles 
formatius de grau mitjà, superior o ensenyament univer-
sitari) poden servir especialment bé de referència o com a 
interlocutors per als alumnes que encara estan triant la seva professió. 
També es pot recórrer, per exemple, al voluntariat senior d'assessora-
ment de les associacions de professionals ja jubilats o en actiu que rea-
litzen aquest tipus de col·laboracions altruistes, o a les xarxes d'antics 
alumnes d'escoles de negocis.
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Implicació d'experts extraescolars a les classes

Exemple: Antics alumnes

Definició:
Els antics alumnes acudeixen al centre per explicar el que han fet en 
graduar-se als alumnes que encara han de triar una professió. En la mesura 
que sigui possible, cal procurar que es parli de diferents opcions 
professionals com ara la formació professional, el treball i els estudis 
universitaris.

Objectius:
• Gràcies al poc temps transcorregut després de la seva graduació de 

l'ESO, aquestes persones es poden posar fàcilment al lloc dels alumnes 
i entendre les seves perspectives. D'aquesta manera poden parlar 
detalladament de temes que interessen als alumnes.

• Gràcies a l'atmosfera informal d'aquestes intervencions, els alumnes es 
veuen motivats per fer preguntes individuals i aclarir les seves 
inseguretats personals durant la conversa.

• Com que els antics alumnes parlen en el mateix registre que els 
alumnes i en la majoria dels casos no resulten tan acadèmics, solen 
establir amb ells un vincle més directe. Els alumnes s'identifiquen amb 
més facilitat amb aquest tipus de persones expertes.

Participants:
• Alumnes dels darrers cursos.
• Antics alumnes (del mateix centre).
• Professor/a per a consultes i, si s'escau, per guiar la conversa.

Procediment:
Alumnes que han assistit al mateix centre que els que es troben en procés 
d'orientació professional acudeixen directament al centre en el marc 
d'aquesta activitat d'orientació professional. Hi van a explicar als alumnes 
com van reflexionar durant la seva etapa escolar per decidir la professió o la 
formació que han triat, quines decisions van prendre i com els van les coses 
actualment en el seu entorn professional o de formació.

Com que els antics alumnes encara no fa massa temps que treballen o 
assisteixen a cursos de formació professional, recorden bé la seva pròpia 
etapa d'elecció vocacional i són, per tant, interlocutors adients per als 
alumnes. Els alumnes s'animen a fer-los preguntes i poden rebre consells per 
triar la seva professió per part d'alumnes que ja estan cursant programes de 
formació professional.

Un exemple de l'IES Pedro Laín Entralgo d'Híjar (Terol):
Projecte Orienta - Rock
sites.google.com/site/orientarock
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Dimensió de 
qualitat 1: 
«Activitats a classe»

A l’Institut d'Educació Secundària Laín Entralgo d'Híjar (Terol) es duu a 
terme una tertúlia col·loqui d'orientació professional a partir de la 
col·laboració de sis antics estudiants del centre. Amb el format amè i 
informal de la tertúlia, els antics alumnes expliquen a l'alumnat de quart 
d'ESO les seves experiències amb la formació postobligatòria (cicles 
formatius, batxillerat o altres cursos). Després d'una exposició de cinc 
minuts per part de cadascun dels antics alumnes, es responen les preguntes 
de l'auditori en el marc d'una conversa informal que, en aquest cas, 
s'amenitza amb música en directe. 

4.1.2 Recerca i presentació d'informació  Molts temes de les 
assignatures són adients perquè els alumnes els treballin 
pel seu compte i els presentin a classe. En aquest procés de 
treball autònom es fomenten nombroses competències bà-
siques dels alumnes. D'una banda es tracten competències 
socials (com la comunicació i la cooperació) i, de l'altra, es 
fomenten les competències personal i metodològica dels 
alumnes a través de la recopilació, el processament i la 
presentació d'informació que se'ls ha demanat o proposat.

Recerca i presentació d'informació

Definició:
Els alumnes aprenen a recopilar per si mateixos informació important sobre 
diversos temes, a elaborar-la adequadament i a presentar-la a classe a 
continuació.

Temes i mètodes:
• La meva professió ideal: Els alumnes preparen una presentació sobre la 

seva professió ideal. En aquest procés, els alumnes no només han de 
descriure la professió pròpiament dita, sinó que han d'explicar de què 
la coneixen i per què els agradaria exercir-la. Això pot contribuir a què 
els alumnes reflexionin sobre les seves pròpies qualitats i mancances.

• La professió dels meus pares: Els alumnes pregunten als seus pares pel 
que fa a les seves activitats laborals o professionals mitjançant un 
formulari, sigui predissenyat o elaborat per ells mateixos.

• Els alumnes analitzen el formulari i el presenten a classe.
• Endevinar professions: Els alumnes presenten diverses professions per 

gestos. Prèviament es recopila una llista d'activitats i professions. Com 
a preparació per al joc es formen grups que hauran d'aprendre coses 
sobre les diferents activitats i preparar-les. A continuació, els equips 

Recerca i presentació 
d'informació
Descripció dels temes i els mètodes sobre 
l'activitat.

Capítol 4.1.2 (a la Dimensió de qualitat 
1: «Activitats a classe»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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presenten les professions els uns als altres i les hauran d'endevinar. 
D'aquesta manera, els alumnes tracten de manera intensiva diverses 
activitats.

• Professions d'ahir i d'avui: Els alumnes preparen, en grup o 
individualment, els temes següents: Quines professions hi havia 
antigament que ara ja no existeixen? Quines professions han aparegut 
actualment? En el procés s'haurà de parlar tant de professions 
tradicionals com ara teixidor, tintorer, moliner o carboner, com de 
noves professions com ara biotecnòleg o analista de sistemes 
informàtics.

• Professions no universitàries preferides: Els alumnes investiguen sobre 
les seves professions no universitàries o carreres universitàries 
preferides i, si s'escau, sobre altres informacions d'aquest tema. 
Després les analitzen amb relació als seus propis interessos, 
coneixements i capacitats, i presenten els resultats. Les pàgines 
següents contenen més informació al respecte:

Informació sobre formació professional presencial i a distància (en línia) 
al portal dedicat a la FP del Ministeri d'Educació, al qual també hi ha 
enllaços sobre cadascuna de les comunitats autònomes:

Informació sobre carreres universitàries al portal universitat del Ministeri 
d'Educació: 

 

4.1.3 Jornada d'Economia  Una Jornada d'Economia és un dia l'any al 
qual a totes les assignatures o grups d'assignatures del centre es tracten 
temes econòmics. D'aquesta manera s'integra el tema econòmic al te-
mari actual de les assignatures. Els resultats de l'aprenentatge s'exposen 
o presenten en un lloc important del centre (per exemple, a la sala d'ac-
tes o al vestíbul). La Jornada d'Economia realitza una contribució im-
portant a la formació econòmica, tot i que, com és lògic, no pot substi-
tuir les assignatures de temàtica econòmica ni ho ha de fer.

www.todofp.es www.mecd.gob.es/fponline

 

universidad.es
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Jornada d'Economia

Definició:
Durant tota una jornada escolar es tracten temes econòmics a totes les 
assignatures. Al final de la jornada es presenten al centre els resultats de 
l'aprenentatge.

Objectius:
• Obtenir coneixements econòmics de diversos àmbits; analitzar temes 

econòmics des de diversos punts de vista.
• Reconèixer la universalitat i la importància del tema.
• Aconseguir més progressos educatius mitjançant el tractament 

intensiu del tema i la comunicació amb diverses persones.
• Incloure el nombre més gran possible de persones implicades a la vida 

escolar. 
• Ancorar el tema econòmic a la consciència escolar.

Participants:
• Totes les classes, tots els professors.

Procediment:
El fet que durant la Jornada d'Economia tot el centre treballi el mateix tema 
alhora i que els resultats del treball es "publiquin" al final del dia ofereix un 
gran potencial de motivació per a tots els participants. Per tal que la 
Jornada d'Economia sigui un èxit, és important que l'equip de coordinació 
d'orientació professional la promogui prèviament i que aconsegueixi 
convèncer el claustre de la seva efectivitat.

Durant o després de l'elaboració dels temes caldrà documentar i 
visualitzar els resultats didàctics, sigui en forma de collage, diaris murals o 
presentacions de PowerPoint, de tal manera que es puguin exposar al final 
del dia en un lloc important del centre. Amb aquesta finalitat es pot recórrer 
a diverses formes de treball, com ara el treball en grup o la cerca individual 
d'informació. Finalment, els resultats didàctics queden exposats perquè 
alumnes i professors els puguin veure al final del dia i durant les hores 
d'esbarjo dels dies següents.

Si la primera Jornada d'Economia té èxit, es recomana establir-la com un 
acte fix del centre. Per tal d'aconseguir-ho, val la pena obtenir feedback de 
tots els implicats, acordar la data de la següent Jornada d'Economia al 
claustre al cap de poc temps i anunciar-la.

Per preparar i dur a terme una Jornada d'Economia, així com per a 
l'activitat posterior de síntesi, es pot fer servir la llista de comprovació 
«Jornada d'Economia: Passos necessaris per a la preparació i l'execució».

Exemples de temes econòmics a les assignatures:
• Llengua: Influència de la industrialització en la literatura; estructura i 

formulació de contractes, etc.
• Anglès/Francès: L'organització del sistema productiu al Regne Unit/

França. Sectors professionals i econòmics emergents al Regne Unit/
França.

Dimensió de 
qualitat 1: 
«Activitats a classe»
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• Matemàtiques: Càlcul d'interessos, càlcul de despeses i 

beneficis.
• Ciències socials: Formes d'organització empresarial; 

competències bàsiques de l'empresariat, organitzacions de 
treballadors, drets i deures laborals.

• Biologia: Influència de la pesca a l'ecosistema del mar 
mediterrani o de l'oceà Atlàntic. 

• Història: Professions i activitats d'ahir i d'avui; les persones 
emprenedores d'ahir, d'avui i de demà.

• Música: Ús i efecte de la música a la publicitat. Les 
professions de la música.

Bibliografia avançada i enllaços:

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (2012). Cultura 
Emprenedora. Serveis i programes de les universitats 
espanyoles. Disponible a: www.fue.es 

Vega, Serrano, J. A. (2008). La iniciativa emprendedora en el 
aula: una experiencia de 15 años en el Principado de Asturias. 
Revista CEE Participación Educativa, 9, noviembre, pp. 102-
111. Disponible a:  
redined.mecd.gob.es

Pàgina de la xarxa espanyola d'educació financera: 
www.rededucacionfinanciera.es

Lloc web paneuropeu multilingüe que promou l'educació del 
consumidor a l'educació secundària a Europa:
www.consumerclassroom.eu

Pla de foment de la cultura emprenedora al Sistema Educatiu 
Públic d'Andalusia. Junta d'Andalusia:
www.juntadeandalucia.es/averroes

Jornada d'Economia
Descripció i definició de l'activitat.

Capítol 4.1.3 (a la Dimensió de qualitat 
1: «Activitats a classe»)

Jornada d'Economia
Passos necessaris per a la preparació i 
l'execució d'una Jornada d'Economia i 
treball posterior.

Capítol 4.1.3 (a la Dimensió de qualitat 
1: «Activitats a classe»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros



Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»

Dimensió
de qualitat 2:
«Activitats 
extracurriculars»

També fora de l'entorn de l'aula existeixen 
nombroses opcions perquè els alumnes ob-
tinguin i exercitin competències rellevants 
per a l'àmbit professional. A més, els co-
neixements obtinguts durant la classe es 
poden aplicar a la pràctica en activitats ex-
tracurriculars.

Permet a l'alumne reunir a poc a poc, amb el suport i l'assistència 
del professorat i d'altres experts, experiències pràctiques rellevants per 
a la vida professional.

A continuació descrivim diverses activitats i projectes escolars que 
fomenten l'orientació professional dels alumnes dins del centre, però 
fora de classe.

4.2.1 Taller de comportament  Un bon comportament és 
essencial a totes les situacions socials i les àrees de la vida 
a les quals s'ha de tractar amb altres persones. Natural-
ment, comportar-se de manera adient a la situació corres-
ponent és també molt important en el context professio-
nal. A molts centres educatius es duen a terme exercicis 
pràctics sobre aquest tema. Així, per exemple, és possible 
practicar el comportament a les entrevistes de feina de 
manera concreta amb jocs de rol amb alumnes.

Taller de comportament
Definició i descripció de l'activitat. 

Capítol 4.2.1 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

4.2

Dimensió de qualitat 1
Activitats a classe Dimensió de qualitat 2

Activitats extracurriculars

Dimensió de qualitat 4
Cooperació centre educatiu 

- altres col·laboradors

Dimensió de qualitat 3
Cooperació centre educatiu  
- món laboral o productiu
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Taller de comportament

Definició:
En l'àmbit dels tallers de comportament, els alumnes aprenen a comportar-
se correctament en situacions de sol·licitud de feina i en la seva posterior 
vida laboral. Tant el professorat com proveïdors externs poden dirigir 
aquests tallers.

Possibles temes i continguts per als tallers de comportament:
• Presència, llenguatge corporal.
• Vestimenta, aspecte.
• Llengua/retòrica.
• Comportament durant les entrevistes de feina.
• Comportament en determinades situacions, com ara la salutació o el 

comiat.
• Comportament correcte durant les activitats i les relacions en un 

context laboral o professional.
• Tabús.

Exemples de recursos per a la preparació dels tallers:
Documents del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre 
pràctiques i estratègies de comunicació per a joves:
 

www.msssi.gob.es

Ajuntament d'Almansa (Albacete), material per a la preparació 
d'entrevistes de feina:
www.almansaimpulsa.es 

Portafoli d'elecció vocacional
Definició i descripció de l'activitat. 

Capítol 4.2.2 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

4.2.2 Portafoli d'elecció vocacional  Mitjançant el portafo-
li d'elecció vocacional, els alumnes documenten tot el 
procés de la seva orientació professional en una carpeta 
pròpia. Documenten totes les competències adquirides, 
així com els certificats de notes obtinguts, les pràctiques 
realitzades, les activitats voluntàries, etc. Una part de la 
carpeta serveix per determinar les seves qualitats i debili-
tats mitjançant la seva pròpia reflexió, així com l'avalua-
ció dels seus professors.

Els alumnes aprenen, entre altres coses, a reflexionar 
sobre els seus avanços i a administrar documents sistemàticament. Re-



103flexionen sobre els seus objectius professionals i les seves idees al res-
pecte, d'acord amb les experiències viscudes i les competències adquiri-
des.

Això permet també desenvolupar alternatives de manera sistemàti-
ca. A més de l'ús que li donin els alumnes, el portafoli d'elecció vocaci-
onal es pot emprar a la sol·licitud de places de pràctiques o de formació 
professional.

Portafoli d'elecció vocacional

Definició:
Al portafoli d'elecció vocacional, els alumnes documenten els seus propis 
processos d'elecció vocacional. Aquests contenen els esforços dels alumnes, 
els seus avanços i els resultats obtinguts en una o diverses àrees. A banda 
dels resultats escolars, el portafoli d'elecció vocacional reflecteix també 
competències obtingudes i activitats realitzades fora de l'àmbit escolar. 
Alguns exemples de continguts del portafoli d'elecció vocacional són treballs 
de classe exemplars, descripcions d'interessos, resultats de processos de 
diagnòstic de competències, certificats sobre voluntariat a institucions 
socials i col·laboració amb associacions o equips escolars.

Objectius:
• La documentació del seu propi procés d'elecció vocacional permet als 

alumnes observar la seva pròpia evolució.
• La creació d'un portafoli d'elecció vocacional ofereix als alumnes un 

alt grau de reflexió personal, fent-los ser més conscients de les seves 
qualitats i els seus interessos.

• Els alumnes no només aprenen a recopilar documents de manera 
sistemàtica, sinó també a demanar certificats i certificacions.

• A les empreses de formació professional, els portafolis d'elecció 
vocacional els aporta informació molt expressiva i els permet avaluar 
millor les qualitats i els potencials d'aplicació dels sol·licitants.

Participants:
• Tots els alumnes documenten el seu propi portafoli d'elecció 

vocacional i el van actualitzant fins que acaben l'escola.
• S'hi han d'implicar tants professors com sigui possible.
• Per als alumnes és important rebre feedback sobre la seva 

documentació. Per tant, els companys, germans grans i, sobretot, els 
pares, han de tenir accés de manera habitual al portafoli d'elecció 
vocacional, de manera que es produeixi una reflexió en comú sobre 
l'orientació professional.

Continguts:
Els portafolis d'elecció vocacional se solen crear amb forma de carpeta. Els 
alumnes administren la carpeta, hi introdueixen nous documents i la guarden.

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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En la major part dels casos, els portafolis d'elecció vocacional se solen 
dividir en tres àrees:

1. Informació sobre ofertes d'orientació professional
• Informació sobre ofertes d'orientació professional al mateix centre.
• Ofertes de l'Oficina d'Ocupació.
• Ofertes d'orientació professional i acadèmica in situ (per part 

d'empreses i escoles superiors).
• Ofertes de centres d'assessorament professional.

2. Informació sobre l'alumne
• Dades generals sobre l'alumne.
• Perfil propi creat per l'alumne amb dades personals.
• Documentació del pla d'aprenentatge individual i dels avanços propis.

3. Resultats de l'alumne
• Treballs de classe realitzats.
• Coneixements lingüístics obtinguts.
• Capacitats i competències.
• Informes sobre unitats didàctiques.
• Informes sobre projectes.
• Informes sobre pràctiques i voluntariats extraescolars.

Aplicació al centre:
• En primer lloc, el professor explica als alumnes perquè han de crear un 

portafoli d'elecció vocacional i què hi poden incloure i arxivar.
• El termini per treballar al portafoli d'elecció vocacional s'ha de 

comunicar als alumnes per endavant.
• Del manteniment del portafoli d'elecció vocacional se n'ocupa en gran 

mesura l'alumne mateix. És qui decideix què hi arxiva i quines dades 
escrites hi inclourà. 

• La funció dels professors consisteix a comentar regularment el 
portafoli i avaluar-ne determinades parts si l'alumne ho sol·licita.

• Durant les classes es pot donar temps per editar el portafoli. 

A Espanya hi ha nombroses iniciatives de centres i orientadors que han 
desenvolupat l'ús dels portafolis a secundària, tant en format paper com 
digital.

La revista Edutec–E se'n feia ressò el 2009:
edutec.rediris.es
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Seminari pràctic de sol·licitud de feina

Definició:
Als tallers de sol·licitud de feina es practiquen i milloren la redacció de 
documents de sol·licitud i la conducta durant les entrevistes de feina. En el 
procés, els alumnes aprenen a causar una bona impressió, tant amb els seus 
documents com durant l'entrevista.

Algunes institucions ofereixen tallers de sol·licitud de feina, com ara les 
oficines d'ocupació, els serveis d'ocupació de determinats ajuntaments, els 
serveis per al jovent i altres entitats com ara sindicats i algunes 
associacions. Els centres educatius també n'organitzen força sovint. Com a 
ajuda, pot resultar útil convidar experts en diversos temes com, per exemple, 
responsables de recursos humans d'empreses, formadors o tècnics de 
l'Oficina d'Ocupació o del Servei Local d'Ocupació.

Objectius:
• Fomentar la seguretat de l'alumne en si mateix.
• Que l'alumne conegui les seves pròpies competències i interessos.

L'orientador Víctor Cuevas presenta també la 
utilització del Portafoli Vocacional que utilitza 
amb els seus alumnes:  
www.educacontic.es

La Fundación Bertelsmann està treballant a la creació d'un «passaport 
d'elecció professional» que s'adapti al context de les diferents comunitats 
autònomes. Per a això s'ha inspirat en diversos models, també 
internacionals. És un material de suport al jove que inclou una presentació 
del mapa d'entitats responsables de l'orientació professional i referències als 
diversos actors implicats en aquest procés, eines perquè el jove conegui el 
seu perfil i les seves capacitats, i pugui d'aquesta manera planificar els 
propers passos de la seva carrera, i un espai al qual recollir tota la 
informació que vagi recopilant relacionada amb la seva orientació 
vocacional.

4.2.3 Seminari pràctic de sol·licitud de feina  L'efectivitat 
de la sol·licitud escrita, així com del sol·licitant durant 
l'entrevista de treball, és determinant per a l'obtenció 
d'un lloc de feina. En aquest sentit, cal tenir en compte 
una sèrie de normes i regles que es poden aprendre i 
practicar.

Seminari pràctic de sol·licitud 
de feina
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.2.3 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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• Que l'alumne domini regles importants per a situacions de sol·licitud 
de feina.

• Fomentar competències socials de l'alumne.
• Preparar l'alumne per a la vida activa.
• Fomentar l'autonomia dels alumnes en el procés de sol·licitud de 

feina.
• Augmentar les probabilitats d'èxit a les sol·licituds.

Possibles continguts d'un taller de sol·licitud de feina:

1. Selecció de la professió
• Anàlisi de qualitats/establiment d'objectius: Què sé fer? Què vull? 

Quines opcions professionals hi ha? Els alumnes reflexionen sobre la 
professió que volen aprendre i sobre els interessos i capacitats de 
què disposen.

• Els alumnes aprenen diverses opcions per obtenir informació. On i 
com em puc informar sobre l'oferta de formació professional? Per 
exemple, al taller de sol·licitud de feina s'informa sobre mercats 
laborals "oberts" i "ocults".  Els mercats de treball oberts inclouen les 
ofertes de feina a diaris, borses d'ocupació, etc.; els mercats de 
treball ocults inclouen les places que no es publiquen enlloc. Per 
informar-se sobre aquestes places calen contactes, consultes 
directes i respostes a sol·licituds per iniciativa pròpia.

2. Sol·licitud escrita
• L'escrit de sol·licitud: L'escrit de sol·licitud és un document amb 

personalitat pròpia. El seu objectiu és despertar l'interès del 
destinatari. Per tant, aquest escrit ha de ser breu, informatiu, ha 
d'estar formulat correctament i tan adaptat a la possible plaça 
oferida com sigui possible. Al taller es tracten temes com la cerca 
d'ocupadors potencials a Internet, amb l'objectiu de poder dirigir la 
sol·licitud individualment a l'empresa en qüestió i adaptar-la 
específicament a l'oferta.

• Currículum amb fotografia: L'objectiu del currículum és transmetre 
ràpidament una impressió completa de l'experiència escolar i 
professional actual.

• Annex: Còpies de certificats, certificacions sobre activitats 
extraescolars, etc.

3. Simulacions/Procediment d'anàlisi
Els jocs de rol permeten realitzar exercicis de simulació, com ara 

activitats de presentació, debats en grup i resolució de conflicte.
També es poden practicar les primeres preses de contacte per telèfon 

mitjançant simulacions, realitzar tests d'aptituds, de preferències 
vocacionals, de rendiment i de trets de personalitat.
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4. Entrevista de feina

Les entrevistes de feina també es poden practicar a través de jocs de rol. 
Enregistrar els exercicis en vídeo, analitzar-los en grup i donar feedback 
sobre el seu comportament als implicats contribueix a millorar-ne l'eficàcia 
didàctica.

Elements importants:
• Estructura d'una entrevista de feina.
• Presència (vestimenta, llenguatge corporal, etc.) i comportament 

durant l'entrevista.
• Possibles preguntes que es formulen durant l'entrevista.
• Com reaccionar enfront de preguntes personals i "incòmodes".
• Possibles preguntes del sol·licitant sobre el lloc oferit o, si es tracta de 

la selecció per entrar a un curs de formació, sobre la plaça del curs.
• Qualitats i punts febles tècnics i personals del sol·licitant.

Altres temes per als tallers de sol·licitud de feina poden ser: com assumir 
el rebuig, exercicis de relaxació, sol·licituds en línia, etc.

Enllaços:

Consells per superar l'entrevista de feina, del Gabinete de 
Iniciativas para el Empleo (GIPE) de la Universitat d'Alacant: 
www.gipe.ua.es

Preparació de respostes en una entrevista, segons: teinteresa.
es i MOA BPI Group.

Guia per afrontar l'entrevista de selecció laboral publicada per 
la Junta d'Andalusia:
www.juntadeandalucia.es/averroes

Simulador d'entrevistes de feina del Govern d'Astúries: 
www.educastur.es 

4.2.4 Reforç del «jo»  L'objectiu del reforç del «jo» és fo-
mentar les competències personals i socials dels alum-
nes, que constitueixen requisits importants per a l'èxit, 
tant a la vida professional com personal. 

Reforç del «jo»
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.2.4 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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Reforç del «jo»

Definició:
Mitjançant l'autoreflexió, els alumnes prenen consciència de les seves 
pròpies qualitats, punts febles i interessos. Amb les activitats o programes 
de reforç del «jo» o de reafirmació personal, poden adquirir una autoestima 
sana que els permet integrar-se amb seguretat a la comunitat de la classe i 
aportar les seves capacitats personals al grup. Mitjançant el reforç de 
competències socials es fomenta l'empatia dels alumnes, així no reflexionen 
només sobre com els agradaria que els tractessin, sinó també sobre com 
agradaria als altres que els tractessin.

Durant els jocs i activitats en comú s'evidencien les peculiaritats de cada 
alumne, de manera que els seus companys aprenen com tractar amb elles. 
Per poder gestionar situacions conflictives de manera constructiva, una bona 
opció és realitzar activitats de gestió de conflictes i formar a determinats 
alumnes perquè actuïn com a mediadors.

Objectius:
• Mitjançant la reflexió, els alumnes han d'arribar a conèixer-se millor 

ells mateixos, és a dir, quant a les qualitats i febleses, els interessos 
personals i el comportament que desitgen.

• Cal reforçar la confiança dels alumnes en si mateixos (per exemple, en 
activitats o programes de reafirmació personal).

• Els alumnes han d'adquirir sensibilitat enfront de les necessitats dels 
altres i aprendre a acceptar-les i a modificar el seu comportament en 
consonància.

• Reforç de la comunitat de la classe mitjançant l'aportació de les 
capacitats individuals dels alumnes, la gestió selectiva de conflictes i 
activitats que reforcen el sentiment de comunitat.

Participants:
• La classe.
• Els professors.
• Especialistes extraescolars com ara educadors socials, pedagogs i 

sociòlegs, psicòlegs, agents de policia local, etc.

Possibles activitats:
• Jocs i activitats en grup organitzades, per exemple, per especialistes en 

educació a l'aire lliure o psicòlegs.
• Activitats o programes addicionals per a alumnes amb temes com ara 

l'enfortiment individual o de grup/equip.
• Programes de gestió de conflictes, com ara grups de treball de 

mediació i programes de reducció progressiva de conflictes.
• Tallers per augmentar la confiança en un mateix i programes 

d'autoafirmació en cooperació amb col·laboradors externs.
• Tallers de comunicació organitzats per especialistes externs al centre 

per fomentar les habilitats d'expressió oral i, d'aquesta manera, 
reforçar la seguretat dels alumnes en ells mateixos.
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• Grups d'aprenentatge-servei amb pràctiques breus (per exemple, a 

escoles infantils, Escoles d'Educació Infantil i llars de la tercera edat) 
per augmentar l'empatia i aprendre conductes.

Exemples d'activitats per fomentar les competències:

• L'Aprenentatge-Servei:
Blog de la pedagoga Roser Batlle
roserbatlle.net

Document elaborat pel Departament d'Educació del Govern de 
Navarra: 
www.educacion.navarra.es

Portal sobre els campus d'estiu per descobrir vocacions 
científiques:
www.campuscientificos.es

Sobre les competències bàsiques i les aptituds: 
Portal TodoFP del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport:
www.todofp.es

Enllaços a diversos tests d'orientació vocacional recollits a la 
secció d'Educació d'Eroski Consumer:
www.consumer.es/web/es

Descripció d'accions de Garantía Joven Aragón: 
www.garantiajovenaragon.com

4.2.5 Jocs de simulació  Els jocs de simulació són jocs que 
permeten reproduir la realitat de manera simplificada 
però alhora tan realista com sigui possible. Expliciten 
sistemes i circumstàncies i s'empren amb objectius di-
dàctics. Existeixen jocs de simulació per als temes més 
diversos.

Jocs de simulació
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.2.5 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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Jocs de simulació

Definició:
En un joc de simulació per fomentar l'orientació professional se simulen, 
lúdicament, circumstàncies complicades o situacions conflictives del món 
econòmic i laboral entre diversos participants. Mitjançant la simulació 
d'escenes, cada participant adopta el paper que li ha estat assignat i intenta 
defensar els seus propis interessos.

Els jocs de simulació es poden realitzar amb la col·laboració d'agents 
externs. Mitjançant la simulació de la realitat laboral i/o empresarial es 
contribueix a l'orientació laboral i a l'educació bàsica en economia, treball i 
ocupació dels alumnes.

Objectius:
• Comprensió realista de processos de discussió i decisió complexos.
• Foment del pensament i de l'actuació emprenedora.
• Foment de l'autonomia i la responsabilitat pròpia dels alumnes.
• Foment de la capacitat de decisió dels alumnes.
• Foment de les competències bàsiques de la capacitat de treballar en 

equip i la conducta comunicativa.

Participants:
• Alumnes.
• Professors.
• Assessors professionals o agents externs, per exemple, treballadors en 

període de formació.

Enllaços:

Govern de Canàries: Tècniques de dinàmica de grups: els jocs 
de rol.
www.gobcan.es/educacion

Govern Basc, Institut Basc de Consum: Joc de rol per aprendre 
a ser consumidors responsables.
www.kontsumobide.euskadi.net

Exemple de joc de simulació: Preparats, llestos, ja!  Un exemple de joc de 
simulació és el joc biogràfic Preparats, llestos, ja!, editat per la Federa-
ció de Sindicats Alemanys.
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Joc de simulació Preparats, 
llestos, ja! (exemple)
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.2.5 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Joc de simulació Preparats, llestos, ja! (exemple)

Definició:
Al joc de simulació biogràfic Preparats, llestos, ja!, els alumnes poden fer un 
esbós del seu futur professional i avaluar les seves possibilitats per a l'inici 
d'un curs de formació professional.

Un cop els alumnes han fixat els seus propis desitjos professionals en un 
currículum ideal, se'ls dona la possibilitat (com a joc i de manera realista 
alhora) de temptar la sort a la "jungla" que suposa la transició des del 
sistema escolar cap a la vida activa, d'orientar-se i recórrer diferents camins 
travessant diverses estacions en el camí cap a la formació professional.  
Exemples d'estadis o caselles del joc són l'empresa a la qual els joves 
sol·liciten la plaça de pràctiques (en el cas de la Formació Professional Dual, 
a Alemanya són els joves qui la sol·liciten, però aquesta sol·licitud es pot 
aplicar a altres supòsits) i que, en el seu cas, dóna pas a una entrevista, o a 
l'assessoria professional, que els pot ajudar a decidir-se per una professió o 
àrea professional. Altres caselles són, per exemple, els sindicats, que els 
poden informar sobre els seus drets i deures durant la formació professional, 
així com de possibles tests d'aptitud que hagin de superar durant el procés 
de sol·licitud.

El propòsit del joc de simulació consisteix a assolir tot el realisme 
possible mitjançant la implicació d'especialistes d'empreses i cambres, 
pedagogs, professors, treballadors socials escolars, representants de 
sindicats i assessors professionals que, en el millor dels casos, hi estarien 
presents.

Objectius:
• Motivar l'alumne a planificar la seva carrera laboral de manera 

autònoma i realista.
• Tractar estacions concretes importants per entrar eficaçment a la 

formació professional.
• Conèixer les possibilitats d'un mateix.
• Obtenir un know-how sòlid mitjançant una formació d'orientació 

biogràfica.
• Aportar claredat a les diverses ofertes del procés d'elecció vocacional.

Fases:
1. Preparació
Al principi, els alumnes componen la seva carpeta de sol·licitud 
amb tots els documents necessaris. S'ofereixen models per 
fer-ho. Es redacta un currículum ideal que, a banda dels 
aspectes professionals, inclogui objectius vitals personals, com 
ara l'estat civil, els fills, el lloc de residència, el temps lliure i els 
ingressos. Es prepara el lloc al qual es durà a terme el joc de 
simulació, com ara el centre mateix, un centre de joves o un 
alberg juvenil.

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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2. Execució 
Al joc de simulació, els alumnes poden conèixer diversos estadis, en funció 
de les seves necessitats, als quals se simula la fase des dels 15 als 26 anys, 
fase decisiva des del punt de vista professional. Les estacions han d'estar 
separades en l'espai per augmentar el realisme de la simulació. Tots els 
participants han d'anar vestits de manera adient i s'han de comportar com 
correspon per donar més autenticitat al procés. Es poden organitzar les 
següents estacions:

• L'assessorament professional de l'Oficina d'Ocupació: A partir de les 
capacitats, aptituds i preferències de l'alumne es pot dur a terme una 
sessió d'assessorament quant a la professió desitjada. També és 
possible oferir informació sobre programes de formació contínua i 
altres activitats.

• L'empresa: S'ha lliurat la documentació de la sol·licitud. L'ocupador 
duu a terme una entrevista de feina i decideix sobre la concessió d'una 
plaça.

• El centre: El centre ofereix una visió general sobre les qualificacions 
escolars fins a la formació universitària.

• Test d'aptitud: Els alumnes participen en un test d'aptitud en 
condicions d'avaluació reals.

• Punt de control: Es reparteixen targetes d'esdeveniments amb petits 
"cops del destí", com ara al·lèrgies d'origen professional, amb els quals 
els alumnes hauran de bregar.

• Oficina d'assessorament: Es discuteixen els problemes que han sorgit i 
s'elaboren possibles vies de solució i estratègies d'actuació.

• Sindicat: Els alumnes s'informen sobre els drets i les obligacions de la 
formació professional i sobre les disposicions de protecció a l'empresa.

3. Avaluació
Finalment, s'avaluen les experiències. S'esbossen escenaris realistes per a la 
planificació personal de la carrera laboral i la formació professional.

Models d'aplicació:
Es proposen dos models per aplicar el joc de simulació:

• La fase de preparació es duu a terme per a una sola classe mitjançant 
una unitat didàctica integrada en una assignatura. El joc de simulació 
autobiogràfic inclou components del pla d'estudis i es pot aplicar a un 
nivell superior al d'una assignatura. L'execució dura un dia.

• La segona variant és adient per ser executada en l'àmbit de l'actuació 
amb joves en situació de vulnerabilitat. Conté una fase de preparació 
compacta d'un màxim de dos dies de durada. L'execució del joc de 
simulació dura un dia.



1134.2.6 Jornades de projectes  En el marc de les jornades de projectes, en 
lloc de les classes habituals, s'organitzen al centre projectes didàctics 
sobre un tema concret, normalment durant diversos dies consecutius. 
Els temes es poden preparar i treballar posteriorment a classe, però el 
tractament intensiu dels continguts concrets se sol dur a terme durant 
les jornades de projectes.

Jornades de projectes

Definició:
L'orientació professional dels alumnes es pot fomentar de manera intensiva 
en el marc d'una jornada o setmana de projectes. A diferència de la Jornada 
d'Economia, en aquestes jornades no es tracten temes econòmics a les 
diverses assignatures, sinó que es duen a terme diverses accions d'orientació 
professional al curs, durant un o diversos dies, que no s'emmarquen en cap 
assignatura concreta. Possibles components: tallers de competències socials, 
tallers de sol·licituds, adquisició d'informació sobre professions i perfils 
professionals, planificació vital, tallers de comportament, preparació i treball 
posterior sobre pràctiques, tests d'aptitud, protecció laboral/seguretat 
laboral.

Objectius:
• Tractar de manera intensiva qüestions d'orientació professional des de 

diversos punts de vista.
• Reflexionar sobre un mateix i sobre les pròpies idees quant a qüestions 

professionals.
• Mostrar diverses perspectives al procés d'elecció vocacional.
• Exercitar de manera pràctica competències importants per al futur 

professional.

Participants:
• Alumnes.
• Professors.
• Especialistes extraescolars com ara pedagogs i sociòlegs, psicòlegs, etc.

Procediment:
Les jornades de projectes es poden dur a terme dins d'un nivell educatiu 
concret o amb independència de la promoció. L'estructura pot variar i s'ha 
de planejar prèviament en detall.  Els diversos components s'han d'ordenar 
de tal manera que es recolzin adequadament els uns en els altres, permetent 
d'aquesta manera un augment continu dels coneixements.

Es poden emprar diverses formes d'aprenentatge, com ara les cerques 
individuals d'informació o el treball en grup. Els resultats dels treballs en 
grup s'han de presentar a continuació en un gran grup i documentar per 
escrit.

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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Les jornades de projectes es poden dur a terme tant per part del 
professorat com d'especialistes externs. És molt convenient implicar experts 
com ara familiars d'alumnes, representants d'empreses o escoles superiors, 
tècnics de l'Oficina d'Ocupació, etc.

Bibliografia avançada i enllaços:

A l'apartat «cursos/materials» de la pàgina <www.nasch21.de> 
trobareu més informació sobre les empreses d'alumnes (pàgina 
original en alemany).

Els nens alemanys i la fundació joventut: Entrenament per a 
empreses d'estudiants: www.dkjs.de

Jornades de projectes (IES Clara del Rey, Madrid)

Aquesta experiència de l'Instituto Clara del Rey de Madrid suposa una 
experiència transversal d'orientació professional a la qual també s'impliquen 
experts extraescolarss a classe (4.1.1), Tallers de comportament (4.2.1) i 
Seminari pràctic de sol·licitud de feina (4.2.3).

Participants:
• Professorat.
• Alumnat de Cicles formatius.
• Exalumnes.

Objectius:
1. Ajudar els alumnes en el seu procés d'inserció laboral.
2. Donar a conèixer als nostres alumnes el mercat laboral actual i les 

sortides professionals tant pel seu compte com per compte d'altri.
3. Descobrir les demandes actuals del mercat de treball.
4. Facilitar la cerca de feina a través d'Internet i les xarxes socials.
5. Donar a conèixer als alumnes les funcions del Departament 

d'Orientació i Borsa de Treball de l'IES Clara del Rey.
6. Explicar el funcionament de l'aplicació informàtica que gestiona la 

Borsa de Treball de l'institut.
7. Fomentar l'esperit emprenedor.
8. Aprendre dels testimonis i l'experiència d'altres persones.
9. Presentar el programa Erasmus als alumnes d´FP.
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S'han organitzat una sèrie de Jornades d'Orientació i Ocupació al mateix 

centre educatiu. A l'hora d'establir-ne el contingut, hem partit de la base 
dels continguts que s'imparteixen als mòduls de Formació i Orientació 
Laboral (FOL) i Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE), presents a tots els CF 
de Formació Professional, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 
1147/2011 pel qual s'estableix l'Ordenació General de la Formació 
professional.

En aquests mòduls s'imparteixen continguts relatius a les fonts de cerca 
de feina i el procés de selecció de personal (El currículum vitae, la carta de 
presentació, el test, les dinàmiques de grup, l'entrevista de selecció –s'han 
simulat entrevistes de treball a classe–); a com trobar feina a Europa; a la 
carrera professional i les opcions acadèmiques i professionals (inclòs el 
treball pel seu compte, es treballa l'esperit emprenedor i s'elabora un 
projecte d'empresa en equip).

Al llarg de les tres Jornades d'Orientació i Ocupació s'ha aprofundit en 
aquests continguts a través de les activitats següents (vegeu l'Annex amb 
els programes de les Jornades): 

• Tallers als quals han participat antics alumnes del centre presentant la 
seva experiència professional. Hi han participat exalumnes que 
treballen per compte d'altri i exalumnes que han creat la seva pròpia 
empresa.

• Ponències d'alumnes del centre sobre la seva experiència acadèmica i 
laboral.

• Xerrades de persones que treballen a Recursos Humans i es dediquen 
al coaching.

• Ponències de professors de FOL i de l'encarregat del programa Erasmus 
del centre.

• Xerrades d'empreses a les quals els nostres alumnes realitzen la 
Formació a Centres de Treball i d'empreses que han contractat alumnes 
de l'IES Clara del Rey.

Enllaços:

Enllaç a l'aplicació informàtica amb la qual es gestiona la 
borsa de treball a l'IES Clara del Rey: 
www.ies.claradelrey.madrid.educa.madrid.org

Normativa: Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual 
s'estableix l'Ordenació General de la Formació Professional del 
Sistema Educatiu (art. 23 i 24):
www.boe.es

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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Jornades d'Emprenedors i pastisseria de l'IES Andrés de 
Vandelvira (Albacete)

Les jornades d'emprenedors de l'IES Andrés de Vandelvira d'Albacete 
permeten visualitzar experiències d'emprenedors i experiències de bones 
pràctiques professionals relacionades amb l'oferta formativa del centre i 
també experiències d'inserció laboral dins i fora d'Espanya.

Destinataris:
Alumnat de FP, Cicles formatius, PQPI i ESO.

Objectius:
1. Donar a conèixer els ensenyaments d´FP que s'imparteixen al centre.
2. Posar en contacte les empreses amb els alumnes d´FP i d'etapes 

terminals (4t d'ESO i 2n de Batxillerat).
3. Donar a conèixer les necessitats formatives i lingüístiques, i les 

competències socials necessàries per a l'empresa.
4. Fomentar l'esperit emprenedor.
5. Donar a conèixer els processos de creació d'una empresa.
6. Mostrar experiències reals de joves emprenedors.
7. Afavorir els processos de presa de decisió obrint la informació a les 

famílies.

Descripció de les activitats
• Taules rodones amb empresaris, responsables de l'administració 

relacionats amb l'orientació, l'ocupació i l'emprenedoria, professorat 
especialista del nostre centre i d'altres de la zona, i alumnat d´FP.

• Exposició d'experiències de bones pràctiques professionals relacionades 
amb els sectors productius relacionats amb els ensenyaments que 
s'imparteixen al centre (Indústries Alimentàries i Química).

• Exposició d'experiències de joves emprenedors del sector i de la zona. 
• Debat entre els diferents representants de l'empresa, l'administració i 

els centres educatius, amb la participació activa de l'alumnat.
• Experiències laborals o d'accés al mercat de treball, dins i fora 

d'Espanya, dels estudiants d´FP que han cursat els seus estudis al 
centre: avantatges, inconvenients, dificultats trobades i propostes de 
solució.

• Jornades de Pastisseria: tallers pràctics d'elaboració de productes de 
rebosteria i confiteria a l'obrador. Classes magistrals amb la presència 
de pastissers reconeguts de Castella-La Manxa i d'altres regions 
limítrofs (València).

• Difusió inicial de les jornades als mitjans de comunicació i al web del 
centre. Difusió final de les conclusions als àmbits implicats.



1174.2.7 L'empresa d'alumnes  Els alumnes funden la seva pròpia empresa 
dins del centre. Dirigeixen i organitzen l'empresa, duen a terme els ser-
veis o la producció amb l'assistència del professorat. En el procés, es 
familiaritzen amb els procediments, maneres de treballar i diversos àm-
bits d'activitats de les empreses des d'un punt de vista completament 
pràctic. El treball a l'empresa d'alumnes es pot dur a terme tant dins 
com fora de classe. És important que estigui relacionat amb els temes 
del curs.

L'empresa d'alumnes

Definició:
A les empreses d'alumnes són els alumnes mateixos els que fan 
els productes o ofereixen serveis. Les activitats de les empreses 
d'alumnes reprodueixen els processos de les empreses reals de 
manera simplificada. Entre aquestes activitats s'hi inclouen, per 
exemple, la selecció de personal, el màrqueting i la 
comptabilitat.  Les empreses d'alumnes no són empreses de 
veritat. Es tracta de projectes escolars que formen part 
íntegrament del treball escolar amb alumnes. Es poden 
organitzar i estructurar en molts nivells diferents de 
complexitat.

En aquestes empreses, els alumnes tenen la possibilitat de 
participar en la fundació, organització i direcció d'una empresa 
"real" i dur a terme aquestes tasques per ells mateixos, per 
reunir experiències i desenvolupar capacitats importants per a 
la posterior vida laboral.

Les empreses d'alumnes permeten desenvolupar 
especialment el pensament i el comportament emprenedor dels 
alumnes. D'aquesta manera es fomenta també el treball 
autònom com a possible objectiu de l'orientació professional. 

Exemples típics d'empreses d'alumnes són l'organització de 
vendes a l'hora d'esbarjo, l'edició d'un diari escolar, 
l'establiment d'un servei de càtering o la fabricació i venda de 
diverses mercaderies, com guarniments o joguines de fusta.

Objectius:
• Simular íntegrament la creació i direcció d'una empresa.
• Exercitar el pensament i el comportament emprenedor i 

autònom en un marc protegit.
• Desenvolupar les competències bàsiques (independència, 

responsabilitat, capacitat de col·laboració, etc.).
• Posar a prova les competències i les preferències pròpies 

pel que fa a activitats (per exemple, en l'administració, el 
departament de recursos humans o de producció).

L'empresa d'alumnes
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.2.7 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

L'empresa d'alumnes – Llista 
de comprovació sobre la 
fundació per al professorat
Passos necessaris per a la fundació d'una 
empresa d'alumnes (exemple alemany).

Capítol 4.2.7 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

L'empresa d'alumnes – 
Contracte de feina
Exemple de contracte de feina para als 
treballadors d'una empresa d'alumnes a 
Alemanya.

Capítol 4.2.7 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

L'empresa d'alumnes – 
Contracte de cooperació
Exemple de contracte de cooperació 
entre un centre educatiu i una empresa 
d'alumnes a Alemanya.

Capítol 4.2.7 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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• Adquirir capacitats i aptituds per a la vida laboral.
• Adquirir coneixements econòmics.
Amb una empresa d'alumnes és possible integrar nombrosos continguts 

didàctics en un pla coherent i realista, i transmetre'ls de manera pràctica i 
palpable.

Els alumnes aprenen, per exemple,
• en què consisteixen els contractes (redacció de contractes de treball),
• com s'estableixen els preus (decisió del preu dels seus propis 

productes) i
• de quines estructures organitzatives disposa una empresa (decisió 

sobre el personal i l'assignació de tasques a l'empresa). Aquests 
continguts didàctics es poden adquirir mitjançant mètodes 
d'aprenentatge variats. Els alumnes treballen de manera independent i 
s'organitzen ells mateixos. Per exemple, es reparteixen la feina i duen a 
terme la negociació de contractes amb treballadors de l'alumnat i 
proveïdors.

Participants:
• Alumnes de setè a dotzè curs a Alemanya (equivalent als cursos des de 

1r d'ESO al Batxillerat).
• Un professor amb funció d'assessorament i assistència (els veritables 

participants són els alumnes).
• Si és possible, empreses (es recomana la seva cooperació).

Vista general dels passos necessaris per fundar una empresa d'alumnes:
1. Es reuneix un petit grup d'alumnes interessats i un professor com a 

responsable principal.
2. Es reuneixen idees de negoci i se'n selecciona una.
3. La idea de negoci es presenta a la direcció del centre, que l'haurà 

d'aprovar o autoritzar.
4. S'arriba a un acord sobre un nom i un logotip per a l'empresa 

d'alumnes.
5. Es tria la modalitat més adient (empresa, cooperativa, etc.). 
6. Es determina el repartiment de funcions dins del grup.
7. Es redacten i se signen contractes de treball.
8. Es redacten els estatuts i el pla de negoci.
9. S'assegura la base legal.
A la col·lecció de materials s'hi inclou una llista de comprovació amb els 

passos necessaris per a fundar una empresa d'alumnes: «L'empresa 
d'alumnes – Llista de comprovació sobre la fundació per al professorat». La 
col·lecció de materials inclou també un model de contracte de treball per als 
treballadors de l'empresa d'alumnes  («L'empresa d'alumnes – Contracte de 
treball») i un model de contracte de cooperació entre l'empresa d'alumnes i 
el centre educatiu («L'empresa d'alumnes – Contracte de cooperació»).

Preguntes per decidir una idea de negoci:
• Què podria necessitar el centre o el seu entorn?
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• Quines necessitats veiem que tenen els nostres companys i professors?
• Quins interessos, capacitats, aptituds, experiències i relacions 

rellevants posseeix cada membre del grup?
• Quines condicions ofereix l'entorn escolar?

Modalitat de treball a l'empresa d'alumnes:
Dins l'empresa d'alumnes es delimiten amb claredat i es distribueixen els 
àmbits d'activitats, s'assignen diverses responsabilitats a cadascun dels 
alumnes que hi participen.

Per regla general s'ofereixen les àrees següents:
• Administració.
• Finances i comptabilitat.
• Departament de recursos humans.
• Departament de compres.
• Departament de producció.
• Venda.
• Publicitat i màrqueting.
Les diverses funcions i competències es poden determinar de manera 

vinculant mitjançant descripcions de funcions (vegeu el material «Descripció 
de tasques», capítol 2.2).

Especialment durant la fase de planificació, però també durant el treball 
de l'empresa d'alumnes, es duen a terme nombroses sessions i reunions 
entre els treballadors. En aquestes reunions es prenen decisions 
contínuament. Per tant, convé recórrer al material «Acta de sessió» del 
capítol 2.2. A més, per a la planificació i execució de la idea de negoci es 
poden emprar els materials «Planificació de les fases» i «Planificació 
d'accions» (capítol 2.4).

Si es pretén que una empresa d'alumnes romangui en actiu molt de 
temps, caldrà evitar que els coneixements i les experiències que han 
obtingut amb la seva dedicació es perdin en graduar-se. Això es pot 
aconseguir, d'una banda, documentant els processos de treball amb ajuda 
del material pràctic «Descripció de processos» (vegeu el capítol 3.4) en el 
sentit de la gestió de qualitat. D'altra banda, cal incloure-hi a temps 
alumnes de cursos inferiors perquè els treballadors més experimentats 
cedeixin les seves activitats als treballadors menys experimentats.

D'aquesta manera es passa a la següent generació el "testimoni" dels 
alumnes.

A Alemanya, un cop reconeguda aquesta empresa d'alumnes com a 
projecte escolar per part de la direcció del centre, es decideix la modalitat 
d'empresa, que pot ser un projecte purament escolar sense naturalesa 
jurídica, una empresa en cooperació amb una institució externa de tipus 
assistencial o productiva, o fins i tot una empresa real independent del 
centre. 

A Espanya, les empreses d'alumnes es desenvolupen amb alumnes a partir 
de 16 anys. També existeixen activitats de simulació d'empreses, tant en el 
marc dels cicles formatius i programes de formació ocupacional (amb 
Simulacions d'Empreses amb Finalitat Formativa) com al Batxillerat. A 

Dimensió
de qualitat 2: 
«Activitats 
extracurriculars»
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l'educació primària i secundària existeixen iniciatives per a l'organització de 
cooperatives d'alumnes que promouen el treball de col·laboració i 
cooperació laboral. 

Hi ha també concursos d'empreses d'alumnes per comunitats i de tot 
l'estat. 

Enllaços:

Foment del cooperativisme: Cooperatives d'alumnes a 
Catalunya:
www.aracoop.coop

Programa SEMENTE de l'Ajuntament de La Corunya de foment 
de l'emprenedoria: 
www.sementecoruna.com/index.php/presentacion
www.sementecoruna.com

Junta d'Andalusia, creació de miniempreses:
www.juntadeandalucia.es/educacion

Cooperatives escolars UCETAM Madrid:
www.gqeduca.es

Projecte Empresa Jove Europea a Astúries: 
www.valnaloneduca.com

Concursos i estímul a l'emprenedoria: Fundación Privada 
Junior Achievement España: 
spain.ja-ye.eu

4.2.8 Transmissió de responsabilitats  L'assumpció de res-
ponsabilitats no és només un requisit important per a 
l'èxit en el món laboral, sinó també a la vida privada. Per 
poder viure una vida independent, cada persona s'ha de 
responsabilitzar de si mateixa i, en alguns casos, també 
d'altres persones. El responsable final del propi procés 
d'aprenentatge també és un mateix. La capacitat d'assu-
mir responsabilitats, això no obstant, no és innata, sinó 
que cal aprendre-la i desenvolupar-la.

Transmissió de responsabilitats
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.2.8 (a la Dimensió de qualitat 
2: «Activitats extracurriculars»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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Dimensió de qualitat 3:
«Cooperació centre 
educatiu – món laboral
o productiu»

Com millor sigui la relació del 
centre amb els col·laboradors 
externs–com ara empreses, asso-
ciacions, escoles superiors, el 
món laboral o productiu, l'Ofici-
na d'Ocupació, els serveis muni-
cipals per al jovent, benestar, 

formació econòmica o ocupació, etc.–, millor serà l'orientació professi-
onal dels alumnes, en la majoria de casos.

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»

Transmissió de responsabilitats

Definició:
La capacitat d'assumir responsabilitats és una competència personal que pot 
aprendre's i fomentar-se al dia a dia del centre mitjançant nombroses 
activitats.

Objectius:
• Assumir la responsabilitat dels propis actes.
• Assumir les responsabilitats d'altri.
• Responsabilitzar-se del propi procés d'elecció vocacional.

Participants:
• Alumnes.
• Professors.

Procediment:
Els alumnes poden assumir, per exemple, la responsabilitat de la cura de les 
plantes, del material de treball, del diari de classe, de l'ordre a l'aula, etc. o 
participar en l'organització de festes escolars i similars. També és important 
assumir funcions, com ara:

• Delegat de classe.
• Mediador de conflictes.
• Mentor per a alumnes més joves.
• Membre del consell d'alumnes o de delegats.
• Mentor escolar (per a educació física, música, informàtica, educació 

viària, etc.).
A l'orientació professional cal deixar clar als alumnes la responsabilitat 

que tenen quant a la decisió de la seva pròpia professió. A més, els alumnes 
s'haurien d'implicar tan sovint com fos possible en la planificació d'activitats 
d'orientació professional.  Per exemple, els joves s'han d'esforçar per 
aconseguir experiències de familiarització amb el món laboral i les activitats 
professionals.

4.3
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Són col·laboradors especialment importants les empreses, associaci-
ons, gremis i cambres de comerç, com a exemples de futurs llocs de 
formació pràctica i de treball dels alumnes.

La col·laboració amb empreses permet als alumnes obtenir de prime-
ra mà a coneixements pràctics sobre professions, funcions laborals i el 
dia a dia al lloc de treball. Determinats continguts didàctics del currí-
culum poden complementar-se en l'entorn educatiu de l'"empresa" i ser 
treballats de manera molt més aplicada i, potser, significativa.

Els alumnes acumulen activament les seves pròpies experiències a 
l'entorn laboral (per exemple, mitjançant pràctiques a l'empresa o amb 
exploracions d'empresa) i es beneficien del coneixement pràctic i les 
experiències que els representants de les empreses els faciliten a les ex-
cursions o als actes organitzats al centre. D'aquesta manera, els alumnes 
es fan una idea de la seva aptitud i de les seves necessitats de desenvo-
lupament per exercir la professió desitjada.

En el cas de la formació professional dual o en alternança, les em-
preses, per la seva banda, poden conèixer els seus fututrs alumnes i 
veure si són adients. Els joves poden contrastar i actualitzar les seves 
idees sobre determinades professions. Això pot contribuir, entre altres 
coses, a reduir la quota d'abandonament a la formació professional.

A l'àmbit de la cooperació centre educatiu - món laboral o produc-
tiu, s'estableix un diàleg entre els centres educatius i els entorns poten-
cials de formació professionalitzadora dels seus alumnes. Això dóna als 
alumnes més transparència quant als requisits i les expectatives de les 
empreses que ofereixen formació professional. Si el centre ha desenvo-
lupat la seva pròpia xarxa de col·laboradors, els alumnes la poden apro-

Dimensió de qualitat 1
Activitats a classe

Dimensió de qualitat 2
Activitats extracurriculars

Dimensió de qualitat 4
Cooperació centre educatiu 

- altres col·laboradors

Dimensió de qualitat 3
Cooperació centre educatiu  
- món laboral o productiu



123fitar per obtenir-ne informació sobre orientació professional. A banda 
del seu caràcter com a possible context de pràctiques, les empreses 
adopten altres funcions en l'àmbit de l'orientació professional. En l'àm-
bit de les pràctiques, els alumnes obtenen una visió realista del treball 
pràctic de les empreses. Addicionalment, les empreses poden donar su-
port a projectes escolars oferint la seva experiència i l'assessorament als 
centres educatius durant la realització de projectes. A més, les col·labo-
racions amb determinades empreses poden servir de pont cap a altres 
empreses.

Als subapartats següents presentem activitats concretes que els cen-
tres poden realitzar en col·laboració amb el món laboral o productiu.

4.3.1 Visita a empreses  Tant la visita a empreses com l'exploració d'em-
preses són sortides del centre amb tot el grup per conèixer una empresa. 
Mentre, durant les visites, coneixen les empreses de manera relativa-
ment superficial i sense participar-hi, a l'exploració d'empreses els 
alumnes solen assumir un paper molt més actiu.

Les estades a empreses són les activitats més decisives, sigui amb 
més o menys profunditat, per als alumnes a l'hora de fer 
possible que coneguin de primera mà la realitat del món 
laboral o productiu.

Visita a empreses

Definició:
La visita a empreses és un mètode que permet explicitar 
continguts i qüestions didàctiques mitjançant l'observació 
directa. Els alumnes obtenen impressions fora del centre, amb 
les quals després treballaran a classe. A diferència de 
l'exploració d'empreses, durant la visita a empreses, els alumnes 
observen tota l'empresa de manera poc selectiva. En aquest 
aspecte, la visita a empreses és una activitat més superficial 
que l'exploració d'empreses.

Durant la visita a empreses, tota la classe visita una empresa 
i coneix diversos llocs de feina i situacions de la vida laboral 
amb la mera funció d'observar.  En el procés, els alumnes no 
exploren res de manera activa ni realitzen experiències 
pràctiques.

Objectiu:
• Mostrar el món laboral de manera pràctica.

Visita a empreses
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.1 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Visita a empreses – Llista de 
comprovació per a professors
Passos necessaris per a la preparació, 
l'execució i el procés posterior de 
l'activitat per part del professorat.

Capítol 4.3.1 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Visita a empreses – Llista de 
comprovació per a empreses
Passos necessaris per a la preparació, 
l'execució i el procés posterior de 
l'activitat per part l'empresa.

Capítol 4.3.1 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Accions d'orientació 
professional

Participants:
• Empreses i institucions públiques.
• La classe.
• Professorat.
• Altres acompanyants en funció de la mida del grup i del tipus de 

viatge.
• Com a alternativa, els alumnes poden visitar empreses acompanyats de 

familiars o coneguts.
La complexitat de les instal·lacions que es visiten pot augmentar tenint 

en compte d'estat de desenvolupament de l'alumnat. Així, als cursos 
inferiors (primer i segon d'ESO), és convenient visitar les empreses de mida 
més petita i observar un nombre limitat d'activitats seleccionades per 
endavant.

Exemple d'estructura d'una visita a empreses
• Salutació i presentació a la classe de la mà d'un membre de l'empresa, 

breu presentació de l'empresa, repetició de l'encàrrec d'observació.
• Visita a l'empresa. Durada: entre una i dues hores.
• Xerrada de clausura: torn de preguntes.

Preparació:
Abans de la visita cal involucrar l'empresa als preparatius. S'estableixen 
qüestions organitzatives entre el professorat i l'empresa. Els professors 
responsables es fan una idea general sobre les estructures i els processos 
empresarials.

Treball posterior:
La visita a l'empresa es treballa posteriorment, a classe. S'estableixen 
relacions entre el que s'ha vist i experimentat amb els continguts didàctics i 
els desitjos professionals dels alumnes.

Es formulen preguntes sobre les qüestions pendents i, eventualment, es 
transmeten a l'empresa.

Per organitzar visites a empreses, poden resultar útils els 
materials «Visita a empreses – Llista de comprovació per a 
professors» i «Visita a empreses – Llista de comprovació per a 
empreses».

4.3.2 Exploració d'empreses  Aquestes activitats són sorti-
des a empreses amb finalitats d'exploració. La tasca d'ex-
ploració s'ha d'adaptar a l'estat de desenvolupament dels 
alumnes: al principi del procés d'orientació professional, 
el professor proposa tasques d'exploració senzilles, men-
tre que a les fases posteriors els alumnes elaboren de ma-
nera autònoma les preguntes per a l'exploració de temes 
complexos (projectes).www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Exploració d'empreses
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.2 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Exploració d'empreses
Passos necessaris per a la preparació, 
l'execució i el procés posterior de 
l'activitat per part del professorat.

Capítol 4.3.2 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)



125

Exploració d'empreses

Definició:
L'exploració d'empreses es duu a terme per aprofundir especialment en 
determinats continguts didàctics o per explicitar-los de manera pràctica. Les 
experiències pràctiques serveixen de complement a l'aprenentatge al centre 
i, de tant en tant, el poden substituir: durant l'exploració d'empreses 
s'assigna als alumnes una tasca d'exploració o una proposta que han de 
treballar de manera independent durant la seva estada a l'empresa, 
observant qüestions concretes o preguntant als treballadors. D'aquesta 
manera, construeixen activament els seus coneixements. L'elaboració de 
l'encàrrec d'exploració no es duu a terme amb tota la classe, sinó en grups 
petits. Cada grup pot tenir la seva pròpia tasca d'exploració.

Objectiu:
Recopilar experiències pràctiques a l'empresa de manera activa.

Participants:
• Alumnat.
• Professorat.
• Empresa.

Aspectes empresarials adients per a l'exploració d'empreses:
• Aspecte tecnològic: Processos de treball i producció, 

passos que componen la fabricació del producte, 
materials i modalitats de funcionament de màquines.

• Aspecte econòmic: Objecte social, forma jurídica, 
desenvolupament de la rendibilitat, màrqueting.

• Aspecte social: Condicions de treball, salaris, regulació 
de conflictes.

• Aspecte d'orientació professional: Activitats i llocs de 
treball típics de cada professió, plans de formació a 
l'empresa, requisits de formació escolar prèvia.

• Aspecte ecològic: Contaminació, consum energètic, 
processos de gestió de residus.

Al material «Exploració d'empreses – Exemple de catàleg de 
preguntes clau per a l'alumnat» trobareu més suggeriments de 
propostes d'exploració. El material inclou un catàleg de 
preguntes sobre els diferents aspectes de l'exploració 
d'empreses, amb les quals es pot elaborar un catàleg de 
preguntes específiques adaptades a l'exploració de l'empresa 
en qüestió.

El material «Exploració d'empreses – Preguntes per a 
l'autoreflexió» es pot emprar per organitzar el treball posterior 
a les exploracions d'empreses.

Exploració d'empreses
Passos necessaris per a la preparació, 
l'execució i el procés posterior de 
l'activitat per part l'empresa.

Capítol 4.3.2 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Exploració d'empreses
Exemple de catàleg de preguntes clau per 
a l'alumnat sobre diversos aspectes de 
l'exploració d'empreses.

Capítol 4.3.2 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Exploració d'empreses
Preguntes per a l'autoreflexió que 
permeten treballar amb el material 
obtingut durant l'exploració d'empreses

Capítol 4.3.2 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Accions d'orientació 
professional

Preparació:
Com en el cas de la visita a empreses, cal involucrar l'empresa als 
preparatius. S'acorden aspectes organitzatius. Això també inclou que el 
professor responsable i el representant de l'empresa acordin quins aspectes 
podran explorar els alumnes i fins a quin punt podran ser actius: preguntar 
als treballadors, participar en alguna activitat, moure's lliurement pel 
territori de l'empresa, etc. El professor es fa una idea general de les 
estructures i els procediments de l'empresa, per tal de formular propostes 
d'exploració adients o elaborar-les amb els alumnes.

Treball posterior:
L'exploració d'empresa es treballa posteriorment, a classe. Es respon a la 
tasca d'exploració indicant el que s'ha vist i experimentat. Així, s'estableixen 
relacions entre l'experiència i els continguts didàctics i els desitjos 
professionals dels alumnes. Es formulen preguntes sobre les qüestions 
pendents i, eventualment, es transmeten a l'empresa.

Per organitzar una exploració d'empreses, poden resultar útils els 
materials «Exploració d'empreses – Llista de comprovació per a professors» i 
«Exploració d'empreses – Llista de comprovació per a empreses».

Bibliografia avançada i enllaços:

Programa de visites d'estudiants a empreses de Castella i Lleó, 
al web de la Cambra de Comerç de Zamora: 
www.camarazamora.com

A Cantàbria, la Cambra de Comerç impulsa una iniciativa 
perquè els alumnes d'ESO facin estades a l'empresa durant 
dues setmanes:
www.laboresocantabria.es

Vinculació sistema educatiu - món laboral o productiu a 
Madrid:
madrideducacion.es

Programa Rutes Laborals, Principat d'Astúries: 
web.educastur.princast.es



1274.3.3 Pràctiques a empreses  Durant les pràctiques a empreses, els alum-
nes treballen durant un període limitat en un context laboral associat 
a una professió determinada. D'aquesta manera coneixen l'entorn la-
boral de manera directa. També les pràctiques a serveis socials o els 
programes d'aprenentatge-servei que s'ofereixen a nombrosos centres 
educatius poden contribuir a l'orientació professional. Institucions adi-
ents en aquest sentit són, per exemple, hospitals, llars d'avis, escoles 
d'educació infantil i associacions i entitats diverses del Tercer Sector 
(Càritas, Creu Roja, moviments de temps de lleure, associacions juve-
nils, fundacions, etc.).

Pràctiques a empreses
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.3 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Pràctiques a empreses
Estructura esquemàtica 

Capítol 4.3.3 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Pràctiques a empreses
Llista de comprovació per al professorat.

Capítol 4.3.3 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Pràctiques a empreses
Confirmació i acceptació de l'alumne en 
pràctiques.

Capítol 4.3.3 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Pràctiques a empreses

Definició:
Es tracta d'un terme general que engloba activitats que permeten als 
alumnes reunir experiències directes al món laboral. Les fundacions i 
activitats de l'alumne durant la pràctica varien en funció del 
tipus de pràctiques i de la plaça en qüestió.

Moltes professions escollides i places de pràctiques són 
adequades perquè els alumnes col·laborin de manera activa i 
independent. En cas de triar professions més complexes, que 
solen interessar més als alumnes de cursos preuniversitaris, els 
alumnes no poden ser tan actius. En aquest tipus de places de 
pràctiques, l'atenció es concentra en l'observació i en l'obtenció 
d'informació. A banda de les pràctiques a la professió desitjada, 
les denominades pràctiques de contrast també fomenten 
l'orientació professional. Consisteixen en la realització per part 
dels alumnes de pràctiques en una àrea diferent de la professió 
desitjada.

A Espanya les pràctiques a empreses desenvolupen a partir 
dels estudis postobligatoris, en el marc del Batxillerat, però 
sobretot dels programes de qualificació professional inicial i, 
especialment, en el marc de la Formació Professional.

Modalitats de pràctiques a empreses:
• Pràctiques de mostra: De pocs dies de durada, permeten 

obtenir un coneixement superficial de la professió.
• Pràctiques en bloc: De diversos dies consecutius de 

durada, amb una estructura coherent.
• Pràctiques d'un dia/pràctiques de llarga durada: Un dia a 

la setmana durant un període prolongat.
• Pràctiques socials: En la majoria dels casos, pràctiques 

d'una setmana de durada a institucions socials.

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Accions d'orientació 
professional

Objectius:
• L'experiència pràctica dóna resposta a les preguntes que sorgeixen a 

classe; els continguts didàctics s'externalitzen al lloc de les pràctiques 
i es poden experimentar allà.

• Els alumnes obtenen una impressió realista de la seva professió 
preferida, així com de la seva aptitud o les necessitats de 
desenvolupament.

• Es potencia individualment a cada alumne.

Participants:
• Alumnat.
• Empleadors potencials (per exemple empreses, institucions públiques, 

serveis públics; una persona de contacte en cadascuna d'elles).
• Professorat.

Procediment:
A Espanya, el centre que organitza algun tipus de pràctiques (a Batxillerat, 
Cicles formatius o PQPI) assigna als alumnes determinades places de 
pràctiques. Si el pla del centre ho preveu, l'alumne organitzarà i realitzarà la 
pràctica de la manera més independent possible, tot i que també existeix 
una regulació específica per a cada tipus de pràctica. Els alumnes trien una 
plaça de pràctiques d'acord amb els seus interessos, prenen contacte amb 
ella, passen el procés de selecció amb una sol·licitud per escrit i una 
entrevista, i s'ocupen dels acords organitzatius amb la institució a la qual 
duu a terme la pràctica (per exemple, pel que fa als terminis, l'assistència i 

les funcions que hi exerceix).
Aquesta independència en matèria d'organització suposa un 

repte per als alumnes. Perquè ho puguin afrontar, els professors 
responsables els assessoren i assisteixen durant el procés. Els 
professors indiquen als alumnes condicions clares per a la 
pràctica (per exemple, quant a la durada o la possibilitat de 
trobar una persona de contacte fixa a l'empresa).

A més, les pràctiques a empreses s'integren de tal manera al 
currículum d'orientació professional que els alumnes poden 
recórrer a les competències adquirides, com ara la capacitat de 
fer recerca de manera autònoma, elaborar sol·licituds, valorar 
els seus propis interessos, qualitats i carències. Perquè els 
serveixi de referència quant al comportament que s'espera 
d'ells a l'empresa, és possible entregar als alumnes el material 
«Pràctica a empreses – Normes de comportament per als 
alumnes».

Un problema que sol aparèixer quan els alumnes realitzen 
pràctiques en empreses consisteix en què els treballadors no 
tinguin clar quines funcions pot assumir i ha d'assumir l'alumne. 
A causa d'aquesta manca de claredat, li solen assignar activitats 
molt senzilles (per exemple, tasques de neteja o classificació), 
de les quals no se'n pot extreure ben bé cap efecte didàctic. 
Aquest problema es pot solucionar demanant als alumnes que 

Pràctiques a empreses
Certificat.

Capítol 4.3.3 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Pràctiques a empreses
Normes de comportament per a alumnes.

Capítol 4.3.3 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Pràctiques a empreses
Informe de pràctiques.

Capítol 4.3.3 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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realitzin un projecte. El professor proposa als alumnes la tasca d'adquirir 
determinats continguts didàctics o exercir-los durant les pràctiques. A 
continuació, l'alumne porta a classe els coneixements adquirits, de manera que 
els puguin fer servir la resta dels alumnes. 

En decidir quin projecte s'ha d'encarregar a cada alumne, cal tenir en 
compte les condicions individuals de cadascun d'ells.

• La complexitat del projecte s'adapta a l'estat d'orientació professional de 
l'alumne: per exemple, a Alemanya, al principi del procés d'orientació 
professional, als cursos cinquè i sisè (equivalents al final de primària a 
Espanya), només es demana als alumnes que observin amb atenció les 
activitats que es duen a terme al lloc de pràctiques (per exemple, quins 
materials s'empren i amb quines eines s'hi treballa). Al transcurs del 
procés d'orientació professional, els projectes es van tornant cada cop 
més complexes i, a més, s'integra els alumnes al seu plantejament.

• El contingut dels projectes s'hauria d'adaptar a les qualitats i les 
carències dels alumnes.

Com que les pràctiques a empreses no es duen a terme en grup, sinó de 
manera individual per a cada alumne, i cada alumne té un tutor de pràctiques 
a l'empresa, és més fàcil potenciar i motivar individualment a cadascun d'ells 
que a classe.

Tutorització dels alumnes durant les pràctiques:
Perquè les pràctiques tinguin l'efecte formatiu esperat, és decisiu que els 
alumnes comptin amb la tutorització d'una persona de contacte fixa al lloc al 
qual es duen a terme. Les funcions del tutor de les pràctiques inclouen:

• L'elaboració d'un pla de pràctiques:
 – Informació sobre totes les àrees de treball principals.
 – Assignació i supervisió de treballs adequats.

• Informació sobre:
 – Normes de l'empresa (per exemple, sobre seguretat laboral).
 – L'àmbit professional.
 – L'activitat laboral.

• Assistència a l'alumne en pràctiques:
 – Elogis i motivació.
 – Respondre a preguntes i aclarir confusions.
 – Ser la seva persona de contacte en cas de divergències.

• Feedback a l'alumne en pràctiques sobre:
 – La qualitat dels documents de sol·licitud (quan s'escaigui).
 – L'actuació durant l'entrevista (si s'escau).
 – El seu comportament durant la pràctica.
 – Les qualitats detectades a l'alumne en pràctiques.
 – Les necessitats de millora percebudes.

• Comunicació amb el professor:
 – Conversa amb feedback sobre l'alumne.
 – Conversa amb feedback sobre la preparació i l'organització de la 
pràctica, tant per part del centre com de l'empresa, en matèria de 
gestió de qualitat.

 – Emissió d'un certificat de pràctiques.

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Accions d'orientació 
professional

Preparació i treball posterior a classe:
Les pràctiques a empreses es preparen i es treballen posteriorment a classe. 
És determinant per a l'èxit de l'aprenentatge dels alumnes. Els passos més 
importants per a això s'indiquen al material «Pràctiques a empreses – Llista 
de comprovació per al professorat». La preparació de les pràctiques a classe 
se centra principalment a aclarir quin àmbit d'activitats és interessant per a 
l'alumne, a quines preguntes pendents poden donar respostes les pràctiques 
i què s'espera d'elles.

L'element més important del treball posterior sobre les pràctiques al 
centre és la redacció d'un informe de pràctiques. Els continguts que es 
poden descriure a l'informe de pràctiques s'indiquen al material «Informe de 
pràctiques». Els requisits formals i de contingut de l'informe de pràctiques es 
donen a conèixer en començar-les, de manera que els alumnes puguin 
portar un registre precís de les seves activitats mentre les duen a terme. En 
finalitzar les pràctiques, els alumnes envien l'informe al tutor de pràctiques 
juntament amb una carta d'agraïment. Els resultats educatius de les 
pràctiques es poden compartir amb la resta d'alumnes en forma de murals o 
presentacions.

L'estructura de les pràctiques a empreses s'indica esquemàticament als 
materials («Pràctiques a empreses – Estructura esquemàtica»). Els materials 
«Pràctiques a empreses – Confirmació i acceptació de l'alumne en 
pràctiques» i «Pràctiques a empreses – Certificats» es poden enviar a 
l'empresa en qüestió, en forma de fotocòpies o de fitxers informàtics, perquè 
l'empresa els empleni.

Enllaços:
En el marc de les activitats d'orientació professional (i especialment de les 
pràctiques), cal tenir en compte el marc legal que regula aquest tipus 
d'activitats per a cada comunitat autònoma.

Exemple:

A Andalusia:
www.juntadeandalucia.es

A Catalunya:
www20.gencat.cat

A Madrid:
www.madrid.org



1314.3.4 Fires o salons d'ocupació  Les fires o salons d'ocupació ofereixen 
una visió general àmplia sobre l'oferta de formació a les empreses de la 
zona. Els alumnes tenen la possibilitat d'establir contactes previs amb 
les empreses i d'obtenir informació de primera mà sobre diverses pro-
fessions.

Fires o salons d'ocupació

Definició:
Les fires d'ocupació ofereixen a l'alumnat l'oportunitat d'informar-se sobre 
opcions de formació professional i acadèmica i d'establir un primer contacte 
amb les empreses. Els grups objectiu són alumnes que estan a punt de 
graduar-se.

Objectius:
• Possibilitat d'establir contactes amb empreses i escoles superiors.
• Recopilar informació sobre requisits i continguts de la professió 

desitjada.
• Aclarir prèviament qüestions sobre professions no universitàries o 

carreres universitàries amb experts.
• Conèixer diferents vies d'entrada al mercat laboral.
• Recopilar informació sobre oportunitats professionals i de carrera.
• Ampliar el propi espectre de professions per triar.
• Conèixer les tendències del mercat laboral.

Participants:
Alumnes dels darrers cursos.

Preparació:
• Durant la classe es recopilen preguntes d'alumnes sobre professions i 

carreres universitàries (pregunta de referència: què interessa als 
alumnes de la professió o carrera en qüestió?). Les preguntes es poden 
recopilar d'aquesta manera:

 – Escriptura a la pissarra: El professor ordena i estructura o completa 
les preguntes.

 – Tècnica de metapla: Cada alumne escriu de dues a tres preguntes a 
una targeta. El professor recopila les preguntes i les endreça de 
manera lògica. El material «Fires o salons d'ocupació – Preguntes 
clau per als alumnes» conté més preguntes clau.

• Organitzar la sortida.

Execució:
• Distribuir entre els alumnes el plànol de la fira.
• Acordar un punt i una hora de trobada per al viatge de tornada.
• Enviar els alumnes en grup a passejar per la fira.

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Treball posterior:
• Demanar als alumnes que elaborin presentacions i les exposin a classe.
• Rondes de discussió a classe:

 – Què s'ha experimentat a la fira?
 – Quins avantatges i inconvenients tenen determinades professions?
 – S'han conegut professions noves?
 – Ha canviat alguna cosa a la professió triada prèviament?

• Obtenció de feedback:
 – Què és el que ha agradat als alumnes? Què és el que no els ha 
agradat?

 – Haurien de continuar visitant la fira d'ocupació?
 – Oferien les empreses prou informació?
 – Aclarir qüestions obertes o indicar opcions per obtenir respostes a 
les preguntes.

Fires d'ocupació organitzades pel centre:
A més de visitar fires o salons de treball externs, el centre pot organitzar les 
seves pròpies fires d'ocupació i convidar empreses de la comunitat 
autònoma a assistir-hi. L'objectiu d'aquest tipus de fires és informar els 
alumnes de la manera més completa possible sobre tot l'espectre d'ofertes 
disponibles a la zona. Els alumnes també poden obtenir consells útils sobre 
el tema de la sol·licitud de feina (per exemple, sobre com preparar-se per a 
una entrevista de feina).

Aquest tipus de fires permet conèixer tant empreses d'artesania com 
empreses petites i mitjanes de sectors industrials o de prestació de serveis. 
Als taulells informatius, les empreses presenten les seves àrees professionals 
i possibles vies de formació professional o acadèmica, realitzen petites 
exposicions i entreguen material informatiu. Això ofereix als alumnes la 
possibilitat d'obtenir informació sobre diverses opcions professionals, escoles 
superiors i empreses. Les qüestions sense aclarir sobre el tema de les 
professions es poden tractar directament.

Els alumnes informen de primera mà sobre el que s'espera 
d'ells i quins requisits han de complir per a la professió o la 
carrera que han triat.

Els alumnes obtenen resposta a preguntes com:
• Què exigeix cada professió?
• Quins requisits s'han de complir?
• Quines perspectives i oportunitats de fer carrera ofereix la 

professió?
Els antics alumnes que estan cursant cicles de formació 

professional o que han obtingut un treball poden compartir les 
seves experiències als taulells d'informació de la fira, igual que 
els familiars de l'alumnat.

Els alumnes es preparen per a la fira de treball durant la 
classe (per exemple, desenvolupant qüestionaris per fer 
preguntes de manera sistemàtica als expositors).

Fires o salons d'ocupació
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.4 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Fires o salons d'ocupació
Preguntes clau per a alumnes sobre la 
visita a una fira d'ocupació.

Capítol 4.3.4 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros
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Participants:
Alumnes, professors, familiars d'alumnes, assessors professionals, centres de 
formació professional, empreses de la comunitat autònoma, representants 
d'escoles superiors, experts del món laboral.

Alguns exemples: 

Aula, saló de l'oferta universitària a Madrid:
www.ifema.es/aula_01 

Job Barcelona: Trobada internacional d'ocupació i orientació 
laboral per a joves universitaris:
www.jobjust4u.com

Saló d'ocupació i formació de la Comunitat Valenciana a 
Alacant per a l'alumnat d'ESO, FP i Batxillerat:
educaemplea.feria-alicante.com

4.3.5 Dia de noies (Girls' Day) Les noies solen limitar molt 
el seu espectre d'elecció perquè no prenen en conside-
ració, en la majoria de casos, les professions tècniques 
i científiques. Aquestes professions pertanyen a sectors 
productius en expansió. 

Per tant, és important qüestionar els estereotips de rols 
i neutralitzar-los. Amb aquest objectiu, els centres d'ense-
nyament poden participar en els denominats Girls' Days 
o Dia de noies. De la mateixa manera, es poden organitzar 
–com s'explica més endavant (4.3.8. Nous camins per als 
nois)– una jornada similar per combatre els estereotips de 
rol que afecten els nois.

Dia de noies (Girls' Day)
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.5 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Dia de noies (Girls' Day)

Definició:
El Girls' Day és una jornada per oferir a les alumnes de Secundària la 
possibilitat d'obtenir informació sobre un àmbit professional tècnic, científic 
o de recerca. Se celebra des de fa anys a diversos països del món (Alemanya 
–on, per exemple, es coordina a escala estatal–, Estats Units, Països Baixos, 
Luxemburg, Polònia, Àustria, Suïssa). Hi col·laboren centres universitaris, de 
recerca, empreses, etc.

A Espanya, el primer Dia de noies es va organitzar a la Universitat de 
Saragossa l'any 2008; a Astúries i a Catalunya, per exemple, també hi ha 
hagut jornades d'aquest tipus.

Objectius:
• Obrir perspectives de futur per a les noies.
• Obtenir contactes per al futur professional de les noies.
• Cridar l'atenció del món laboral o productiu quant a les qualitats de les 

noies.

Participants:
• A l'Aragó se selecciona, en primer lloc, l'alumnat de 3r d'ESO i, en 

segon lloc, el de 4t. A Alemanya, es tracta de les alumnes dels cursos 
cinquè a desè (equivalent a cinquè de primària fins a quart d'ESO).

• Empreses tècniques, empreses amb departaments i programes de 
formació tècnics, escoles superiors, universitats, centres de recerca.

Procediment:
A les experiències internacionals que es desenvolupen a escala estatal, els 
col·laboradors indicats més avall estan organitzats en grups de treball 
regionals, que ofereixen assistència a les empreses, escoles superiors i 
instituts de recerca dels sectors corresponents durant la preparació dels 
Girls' Days. 

Aquestes mesures fan possible oferir a les alumnes un programa variat:
• Activitats pràctiques a laboratoris, oficines, fàbriques, sales de 

redacció.
• Converses personals i entrevistes amb empleats, sobretot dones.
• Informes de dones que ocupen càrrecs directius sobre la seva vida 

diària.
• Entrevistes de feina fictícies.
• Proves de selecció fictícies.
• Consells sobre procediments de sol·licitud.
Les empreses i altres institucions publiquen la seva oferta en aquest 

sentit a Internet, al web del projecte o a la premsa local. Les alumnes 
s'inscriuen als actes elles mateixes.
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Preparació:
La preparació no suposa gaire esforç organitzatiu per al centre i es pot 
limitar als passos següents:

• Seleccionar una o diverses empreses o instituts.
• Informar les noies i les seves famílies quant al Girls' Day.
• Preparar a les noies pel que fa als continguts:

 – Definir els objectius didàctics, com ara formació d'identitat o anàlisi 
dels rols de gènere a l'àmbit professional.

 – Informació sobre el problema de la conducta específica de gènere 
en la selecció de professionals, nous perfils professionals i noves 
perspectives.

 – Ensenyament de tècniques per a l'obtenció d'informació.
 – Elaboració de materials, com ara preguntes per a entrevistes.
 – Demanar a les noies que formulin les seves expectatives quant al 
Girls' Day.

Treball posterior:
El treball posterior sobre el Girls' Day també es duu a terme al centre. Com 
més intens sigui el treball posterior a les experiències, més gran serà el 
benefici que les alumnes extreguin del Girls' Day. El treball posterior inclou, 
per exemple:

• La recopilació i l'intercanvi d'experiències (p. ex. mitjançant la 
comunicació de manera lliure, mímica, preguntes preparades 
prèviament pel professor, entrevistes a companyes, etc.).

• Documentació de les experiències al portafoli d'elecció vocacional.
• Presentació a l'entorn intern del centre (diari escolar, mural, collage, 

pàgina web del centre, etc.).
• Revisar les expectatives i comparar-les amb les experiències.
• Aprofitar les experiències per preparar-se per a una pràctica a 

l'empresa i integrar-les a les classes.

Trobareu més informació a:

Girls' Day Aragó, coordinat per l'Associació de Dones 
Investigadores i Tecnòlogues (AMIT, per les sigles en castellà): 
www.girls-day.es

A Alemanya, on compta amb un gran suport institucional a 
escala federal: 
www.girls-day.de/english

Enllaços:

Material didàctic de la Junta d'Andalusia per al tractament de 
la perspectiva de gènere a l'ocupació:
www.juntadeandalucia.es/empleo

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Xarxa Acoge, introducció a la perspectiva de gènere a 
l'orientació laboral:
www.redacoge.org

Coeducació de la Conselleria d'Educació i Ciència del Principat 
d'Astúries:
web.educastur.princast.es

El programa ELIGE de la Junta d'Andalusia permet abordar l'elecció 
vocacional des d'una perspectiva no esbiaixada pel gènere. Els dies de nois o 
de noies poden ser un bon complement per a aquest tipus de programes que 
pretén lluitar contra els biaixos de gènere en l'elecció vocacional i obrir 
perspectives en sectors infrarepresentats.

Aquest programa de 80 hores per a l'alumnat de l'ESO treballa en quatre 
àmbits: personal, familiar, escolar i professional-laboral, a partir de quatre 
fases d'activitat: exploració, cristal·lització, especificació i realització, i 
consta d'un material per al docent, un altre per a l'alumnat i un tercer bloc 
de material de suport que s'ha d'utilitzar conjuntament amb la col·laboració 
de la família.

El programa ELIGE de la Junta d'Andalusia:
www.juntadeandalucia.es

La Fundación Mujeres, amb seu a Madrid i delegacions a diverses 
comunitats, ha editat un maletí per a la coeducació en orientació 
professional que permet treballar aquestes qüestions a l'ESO:

www.fundacionmujeres.es

4.3.6 Pràctiques a empreses per a professors  Per a l'orientació professi-
onal és convenient que els professors es familiaritzin amb el treball di-
ari a empreses a través de la seva participació en pràctiques. Les experi-
ències pròpies ajuden a preparar amb més precisió els alumnes per a la 
seva futura vida laboral. D'aquesta manera, els professors poden trans-
metre als seus alumnes les seves experiències pràctiques i la informació 
obtinguda de primera mà al lloc de treball. A Alemanya, per realitzar les 
pràctiques per a professors, resulten especialment adients les empreses 
que també ofereixen places de pràctiques i formació professional a 



137alumnes. Aquestes modalitats de pràctiques es duen a terme sota la res-
ponsabilitat del centre, amb un acord previ de la direcció; en alguns 
estats federats, a més, s'ofereixen en l'àmbit de la formació contínua de 
professors a escala regional i supraregional. També algunes cambres 
d'artesania ofereixen pràctiques per a professors.

Pràctiques a empreses per a professors

Definició:
Les pràctiques a empreses per a professors permeten al professorat conèixer 
el món laboral o productiu de primera mà. D'aquesta manera, obtenen 
informació sobre processos de treball i estructures socials de les empreses, 
així com sobre els àmbits d'activitats dels treballadors. Les pràctiques a 
empreses per a professors no se solen realitzar seguides, sinó en diversos 
períodes, depenent del que permeti el temps disponible.

Objectius:
Els professors han de:

• Obtenir una visió realista del món laboral, dels processos de treball i 
dels principis econòmics.

• Informar-se sobre les diverses opcions d'elecció vocacional que ofereix 
la regió.

• Reunir experiències personals amb clients, productes, personal, etc. 
(deure de diligència, protecció laboral, capacitat de treball en equip, 
etc.).

• Obtenir competències bàsiques i transmetre-les als 
alumnes: capacitat de treball en equip, capacitat crítica, 
etc.

• Conèixer requisits laborals (qualificacions necessàries 
prèvies) i comunicar-los a classe.

• Recopilar informació tècnica per la classe (per exemple, 
per classe d'economia o de sociologia).

Participants:
• Professors.
• Empreses.

Preparació:
• Condició prèvia: Bons contactes del centre amb empreses 

de la zona o de la comunitat autònoma.
• És convenient crear un grup de treball que coordini i 

planifiqui les pràctiques a empreses per a professors. 
Possibles membres del grup de treball:

 – Inspecció escolar.
 – Associacions i cambres de comerç i d'indústria.
 – Associacions patronals.

Pràctiques a empreses per a 
professors
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.6 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Pràctiques a empreses per 
a professors – Llista de 
comprovació per a professors
Passos necessaris per a la preparació, 
l'execució de l'activitat i el treball 
posterior.

Capítol 4.3.6 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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 – Responsables de formació de les empreses.
 – Orientadors o tècnics de les oficines d'ocupació de la zona.

• Realitzar tasques de relacions públiques per animar les empreses a 
oferir pràctiques per a professors.

• Conversa amb la direcció de l'empresa.
• Ronda per l'empresa per aclarir les possibilitats d'ocupació que ofereix.

Possible estructura:
• En principi, similar a les pràctiques a empreses per a alumnes (vegeu el 

capítol 4.3.4).

Treball posterior:
• Reflexionar sobre les experiències i elaborar-les per al seu ús a les 

classes pròpies.
• Intercanviar informació amb altres professors en pràctiques i integrar 

conjuntament les impressions a la classe.
• Intercanviar impressions amb representants d'empreses.

Durant l'organització d'unes pràctiques a empreses per professors es pot 
recórrer al material «Pràctiques en empreses per a professors – Llista de 
comprovació per a professors».

La legislació educativa espanyola contempla la realització d'activitats de 
formació permanent del professorat i, en particular, d'estades de formació a 
empreses del professorat de Formació Professional (articles 102.1 i 103.2 de 
la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació). Cada comunitat autònoma regula 
aquesta activitat al seu territori. 

Per exemple:

A Astúries:
sede.asturias.es/bopa

A Castella i Lleó: 
www.camarazamora.com

A Catalunya:
www.xtec.cat

A la Comunitat Valenciana:
www.cece.gva.es



1394.3.7 Programes de cooperació educativa  Els programes de cooperació o 
col·laboració entre escoles i empreses ofereixen la possibilitat de nom-
brosos tipus de col·laboració que poden beneficiar tant al centre i els 
seus alumnes com les empreses.

Programes de cooperació educativa

Definició:
Programes de cooperació prolongats entre centres educatius i empreses. La 
col·laboració es pot efectuar en diverses àrees.

Objectius/beneficis per als centres educatius:
• Els alumnes es familiaritzen aviat amb la realitat del món laboral i les 

possibles places de formació professional i les empreses que ofereix la 
comunitat autònoma.

• Els alumnes obtenen informació dels experts sobre determinades àrees 
professionals i sobre els respectius requisits.

• Els alumnes s'assabenten de quins requisits concrets s'exigeixen 
per treballar a determinats llocs i dels requisits per als alumnes de 
formació professional.

• Les classes es poden organitzar de forma gràfica i realista.
• Les competències necessàries per a les diverses àrees professionals 

i per a la vida laboral en general es fomenten selectivament durant 
les classes gràcies a la col·laboració amb experts del món laboral o 
productiu.

• La col·laboració amb empreses ofereix als centres 
d'ensenyament la possibilitat de donar una imatge 
positiva a la societat.

Objectius/beneficis per a les empreses:
• Les empreses coneixen aviat els sol·licitants potencials 

dels seus programes de formació professional.
• Les empreses tenen la possibilitat de comunicar 

directament als alumnes els requisits que exigeixen als 
seus aprenents de formació professional.

• Les empreses poden contribuir a què les competències 
necessàries per al món laboral es potenciïn de manera 
selectiva als centres d'ensenyament, per així assolir una 
millor adequació entre els perfils dels requisits del 
mercat laboral i els perfils de competències dels 
alumnes.

• La col·laboració amb centres d'ensenyament ofereix a les 
empreses la possibilitat de donar una imatge positiva a 
la societat.

Programes de cooperació 
educativa
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.7 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

Programes de cooperació 
educativa – Acord de 
cooperació
Model d'acord de cooperació entre un 
centre i un col·laborador extern.

Capítol 4.3.7 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 3: 
«Cooperació centre 
educatiu – món 
laboral o productiu»
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Exemples de possibles continguts de cooperació:
• Ponències de representants d'empreses al centre educatiu sobre 

diversos temes (informació sobre àrees professionals, requisits per a 
alumnes de formació professional, etc.).

• Actes comuns com ara tallers (per exemple, tallers de sol·licitud de 
feina amb jocs de rol, exercicis de simulació, etc.).

• Pràctiques a empreses i exploracions d'empreses per a alumnes.
• Pràctiques a empreses per a professors.
• Col·laboració/intercanvi d'experiències entre professors i representants 

d'empreses per a millorar la transició dels alumnes des del centre 
educatiu a la formació professional.

• Disseny comú de classes d'orientació professional realistes, projectes 
escolars d'orientació econòmica, jocs de simulació, etc.

• Inclusió a la classe d'experts del món laboral o productiu.
• Suport individual als alumnes (per exemple, mitjançant apadrinaments 

d'alumnes per part d'alumnes de formació professional o d'altres 
representants d'empreses).

Participants:
• Centres educatius i alumnes.
• Empreses (en gran part de la mateixa comunitat).

Acord de cooperació:
Al marc dels acords de cooperació, dos col·laboradors (per exemple, el centre 
educatiu i una empresa de la zona) registren els seus acords de col·laboració 
per escrit.

D'aquesta manera, els acords es tornen vinculants malgrat que no siguin 
constitutius de dret.

El període de validesa del contracte es pot decidir lliurement per part 
d'ambdós col·laboradors.

El més convenient és establir cooperacions a llarg termini. D'aquesta 
manera es poden planificar mesures per a determinats cursos que es duguin 
a terme cada any escolar per part dels nous alumnes d'aquells mateixos 
cursos.

Per exemple, es pot acordar que, cada any, un treballador del 
departament de recursos humans d'una empresa acudeixi a la classe de 
quart curs per donar consells sobre la presentació de sol·licituds, o que es 
dugui a terme una visita sobre el tema de la protecció mediambiental a 
l'àmbit empresarial amb cada grup de batxillerat en el marc de l'assignatura 
de química.

Els acords de cooperació sistematitzen la col·laboració i la comunicació 
entre els col·laboradors, així com les activitats d'orientació professional 
realitzades en comú. Mitjançant una distribució concreta de les 
responsabilitats a determinades persones s'aconsegueix un caràcter 
vinculant i se simplifica la planificació i l'execució d'activitats. Els acords de 
cooperació poden donar lloc a noves idees de cooperació i nous projectes.

El material «Programes de cooperació educativa – Acord de cooperació» 
serveix de model per a aquest tipus d'acords.
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professió dins d'un estret ventall de professions típiques 
del seu sexe, decantant-se per professions tecnocientífi-
ques o tradicionalment ocupades pel gènere masculí.

Com ja s'ha dit a l'apartat sobre el Dia de noies (Girls' 
Day) (vegeu capítol 4.3.5), és important qüestionar els es-
tereotips de rols i neutralitzar la incidència que tenen al 
món professional.

Nous camins per als nois
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.3.8 (a la Dimensió de qualitat 
3: «Cooperació centre educatiu – món 
laboral o productiu»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Nous camins per als nois

Definició:
A Alemanya és un projecte a escala federal subvencionat per l'Administració 
central i pel Fons Social Europeu. Aquest projecte també coordina a tot el 
país el Boys' Day (jornada de futur per als nois), que se celebra un cop l'any 
de manera paral·lela al Girls' Day (vegeu capítol 4.3.5).

Objectius:
• Ampliació de les possibilitats d'elecció vocacional dels nois; exposició 

de perspectives professionals al treball social, la infermeria i l'educació.
• Reforç de competències socials (per exemple, la capacitat de treballar 

en equip i comunicar-se, l'empatia i la capacitat de resoldre 
conflictes); suport als joves per adaptar-se als canvis de les 
perspectives del món laboral pel que fa a competències bàsiques.

• Motivar iniciatives locals per a l'orientació professional dels nois.
• Flexibilització dels papers masculins; reconeixement del benefici 

personal que la igualtat d'oportunitats i la diversitat de rols ofereix als 
nois a la seva vida professional i personal.

Grup objectiu:
• A Alemanya, els alumnes de cinquè a desè curs, que a Espanya equival 

a alumnes de cinquè i sisè de primària i tots els cursos de l'ESO.

Procediment:
El projecte «Nous camins per als nois» ofereix nombroses possibilitats perquè 
els nois ampliïn les seves experiències. Els nois obtenen, per exemple, 
coneixements pràctics in situ sobre les professions de treball social, 
infermeria i educació, així com d'altres àrees professionals "típicament 
femenines" a l'administració, el comerç, etc. A més, es poden dur a terme 
entrevistes amb homes que exerceixen professions tradicionalment 
femenines, o que s'han pres una baixa per paternitat.
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Trobareu més informació a:

www.neue-wege-fuer-jungs.de

www.boys-day.de

El programa ELIGE de la Junta d'Andalusia permet abordar l'elecció 
vocacional des d'una perspectiva no esbiaixada pel gènere. Els dies de nois o 
de noies poden ser un bon complement per a aquest tipus de programes que 
pretén lluitar contra els biaixos de gènere a l'elecció vocacional i obrir 
perspectives a sectors infrarepresentats.

Aquest programa de 80 hores per a l'alumnat de l'ESO treballa en quatre 
àmbits: personal, familiar, escolar i professional-laboral, a partir de quatre 
fases d'activitat: exploració, cristal·lització, especificació i realització, i 
consta d'un material per al docent, un altre per a l'alumnat i un tercer bloc 
de material de suport que s'ha d'utilitzar conjuntament amb la col·laboració 
de la família.

www.juntadeandalucia.es/averroes

Dimensió de qualitat 4:
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 

A banda de les empreses que, com a 
potencials ocupadors d'alumnes, són 
col·laboradores importants dels cen-
tres d'enseyament, hi ha un gran 
nombre de col·laboradors que poden 
fomentar les accions d'orientació 
professional del centre.

No obstant això, a la primera línia cal esmentar els pares i les mares 
i titulars de la pàtria potestat dels alumnes.

Els pares i les mares

• donen suport en l'àmbit de l'elecció vocacional i l'orientació cap 
als objectius,

4.4
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Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 

• donen suport als alumnes en la seva disposició per aprendre,
• els transmeten la seva moral de treball i les regles de conducta per 

a les relacions laborals
• i posen la seva pròpia experiència professional al servei dels 

alumnes:
 – expliquen o informen, a casa o al centre educatiu, sobre les 
característiques i exigències del seu propi lloc de treball,

 – posen el seu lloc de treball a disposició perquè els alumnes pu-
guin realitzar exploracions de llocs de treball

 – i expliquen o informen, a casa o al centre educatiu, sobre la 
seva pròpia trajectòria professional.

Les associacions de pares i mares d'alumnes són associacions impor-
tants per fer que les accions d'orientació professional siguin acceptades 
i resultin efectives. La col·laboració amb els pares i les mares dels alum-
nes al dia a dia del centre no sempre és tan senzilla ni tan efectiva com 
es podria desitjar. Perquè la cooperació tingui èxit, és important establir 
una comunicació eficaç i intensiva entre el centre i els familiars (vegeu 
capítol 2.3). Aquesta comunicació inclou, entre altres coses, informar 
els pares sobre les accions d'orientació professional que es duen a terme 
al centre (per exemple, a les tardes de famílies o per escrit, amb cartes, 
circulars o correu electrònics).

És indiscutible que els familiars poden realitzar una contribució 
molt valuosa a l'orientació professional dels alumnes. Malgrat tot, això 
no se sol produir de manera espontània. L'experiència mostra que molts 
necessiten que el centre els indiqui la manera en què podrien fomentar 
l'orientació professional dels seus fills. Això és especialment important 
per a les famílies d'origen immigrant (vegeu el capítol 2.3) o famílies en 
situació social desafavorida. Si no és possible que donin suport als fills 
convenientment, es pot recórrer a altres possibilitats, com ara padrins 
d'elecció vocacional.

També són importants en diverses accions d'orientació professional 
les mares i els pares dels altres companys del jove, com succeeix en 
algunes de les que hem exposat fins ara (per exemple, 4.1.1 «Implicació 
d'experts extraescolars a les classes») o que es presentaran més enda-
vant (com a 4.4.3 «Tardes de famílies i alumnes» o 4.4.4 «Exploració de 
llocs de treball de familiars»). 

Com que l'orientació professional és un tems important per a l'edu-
cació i l'economia, han aparegut nombroses iniciatives, institucions i 
projectes relacionats amb aquest tema. Nombroses institucions s'encar-
reguen de l'orientació professional i posseeixen una oferta de suport 
molt diversificada. Moltes d'aquestes ofertes s'organitzen a escala regi-
onal o presenten particularitats regionals. La millor manera d'obtenir 
informació al respecte és a la mateixa ciutat o municipi. 
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És freqüent que els centres educatius cooperin, per exemple, amb els 
col·laboradors següents:

• L'Oficina d'Ocupació.
• Centres de Formació Superior.
• Institucions religioses (p. ex. Càritas).
• Associacions (p. ex. associacions esportives).
• Associacions econòmiques (associacions patronals, associacions 

de treballadors).
• Cambres (p. ex. la Cambra de Comerç i Indústria). 
• Centre de formació professional o programes de segona oportuni-

tat (PQPI).

A continuació es presenten possibles activitats concretes per a la 
cooperació entre centres educatius i alguns col·laboradors.

4.4.1 L'Oficina d'Ocupació  En alguns territoris existeixen acords marc 
de col·laboració entre centres educatius i serveis locals, municipals o 
regionals, de promoció econòmica, d'ocupació o de joventut. El seu ob-
jectiu és aconseguir una transició tan eficaç com sigui possible dels 
alumnes, des del centre educatiu cap a la formació professional, a la 
formació acadèmica i, al final del procés formatiu, al mercat laboral.

L'Oficina d'Ocupació ofereix nombroses activitats per fomentar 
l'orientació professional. La seva oferta inclou, entre altres coses i en 
funció de cada ajuntament o comunitat, informació, diagnòstic d'apti-
tuds, assessorament, formació i seguiment. Els alumnes poden benefici-
ar-se d'aquesta oferta per ells mateixos. També és possible organitzar 

Dimensió de qualitat 1
Activitats a classe

Dimensió de qualitat 2
Activitats extracurriculars

Dimensió de qualitat 4
Cooperació centre educatiu 

- altres col·laboradorsDimensió de qualitat 3
Cooperació centre educatiu  
- món laboral o productiu



145visites a l'Oficina d'Ocupació amb grups d'alumnes, o convidar a 
orientadors o tècnics professionals de l'Oficina d'Ocupació a actes 
organitzats al centre.

Oficina d'Ocupació – 
Possibilitats de col·laboració
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.4.1 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

Oficina d'Ocupació – 
Preguntes per a l'autoreflexió 
per part dels alumnes
Preguntes per a l'autoreflexió amb les 
quals els alumnes es poden preparar per 
a la vista a l'Oficina d'Ocupació.

Capítol 4.4.1 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

Oficina d'Ocupació – 
Preparació de visites al Servei 
Local d'Ocupació
Passos organitzatius i catàleg de 
preguntes per preparar visites a l'Oficina 
d'Ocupació.

Capítol 4.4.1 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Oficina i serveis d'ocupació – Possibilitats de 
col·laboració

Definició:
Existeixen diverses opcions per informar-se de temes relacionats amb la 
formació professional, la formació acadèmica i les professions a través de 
l'Oficina d'Ocupació, les oficines de joventut i, en algunes comunitats, els 
punts o oficines d'informació per a joves.

Objectius:
• Obtenció d'informació sobre diverses opcions 

professionals per contacte directe amb experts.
• Orientar l'espectre de preferències professionals dels 

alumnes a professions concretes.
• Donar a conèixer els procediments de sol·licitud de feina i 

els requisits que cal complir en fer-ho. 

Grup objectiu:
• Alumnes que estan a punt de fer el pas des de l'escola al 

món professional.

Preparació a classe:
• Amb l'ajuda del material «Oficina d'Ocupació – Preguntes 

per a l'autoreflexió per part dels alumnes» és possible 
tractar prèviament les qualitats i les carències dels 
alumnes.

• Es reuneixen i s'organitzen les preferències professionals 
dels alumnes.

• En cas que sigui necessari, caldrà explicar el camí cap a 
l'oficina.

• Es pot convidar assessors al centre perquè facin xerrades 
a la classe.

1. Visita al Centre d'Informació Professional
El Centre d'Informació Professional ofereix als alumnes 
informació sobre formació professional i acadèmica, així com 
sobre professions no acadèmiques i els seus requisits de 
qualificació, i altres opcions de formació. El material «Oficina 
d'Ocupació – Preparació de visites al Servei Local d'Ocupació» 
ajuda a organitzar la cita d'assessorament professional i inclou 
possibles preguntes que els alumnes poden plantejar-hi. El 

Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 



146

Accions d'orientació 
professional

material es pot fer servir combinat amb el catàleg de preguntes «Oficina 
d'Ocupació – Preguntes per a l'autoreflexió per part dels alumnes».

El Centre d'Informació per a joves o les oficines d'ocupació o joventut són 
serveis gratuïts, les seves activitats poden incloure, segons el municipi o 
regió: 

• Ponències i projeccions.
• Actes per a classes escolars, famílies i professors.
• Cursos per a sol·licitants d'ocupació.
• Xerrades i sessions de debat.
• Tallers sobre temes relacionats amb la feina i les professions.

2. Assessorament personal
Durant les entrevistes, els assessors de l'Oficina d'Ocupació aborden amb els 
alumnes qüestions personals de manera selectiva. Ofereixen assistència en 
l'àmbit de:

• L'orientació al món professional i acadèmic.
• La cerca de professions o carreres adients.
• Qüestions de continguts de formació professional o acadèmica.
• La cerca d'ofertes de formació professional.
• Qüestions del mercat de la formació professional o del mercat laboral.
• La realització d'un test d'elecció vocacional.
• Qüestions sobre el procediment de sol·licitud de feina.

3. Classe d'elecció vocacional
Els tècnics de l'Oficina d'Ocupació duen a terme actes informatius a centres 
educatius sobre els temes següents:

• Informació sobre la situació del mercat de formació professional.
• Qüestions bàsiques sobre l'elecció de programes de formació 

professional, professions i carreres universitàries.
• Vies de formació i carreres universitàries.
• Possibilitats de formació, enfortiment o millora d'alguns aprenentatges 

o competències.
• Mitjans i vies per informar-se autònomament de manera intensiva.
• Ofertes i ajuda durant l'orientació professional.

4. Portal d'Internet
Les pàgines web de les administracions central i autonòmiques ofereixen 
abundant informació sobre les qualificacions i les professions.

INCUAL. Catàleg de qualificacions professionals:
www.educacion.gob.es/educa/incual

Classificació europea de qualificacions:
ec.europa.eu/esco
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La Junta d'Andalusia té una oficina virtual d'ocupació des de la qual es 

pot preparar la cerca de feina i demanar cita per a un assessorament 
presencial:

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Ocupació, també ofereix 
una part dels serveis d'assessorament per a la cerca de feina o sobre 
informació personal amb suport TIC:

www.oficinadetreball.cat

4.4.2 Padrins d'elecció vocacional  Aquesta és una figura que s'ha desen-
volupat a Alemanya, però que a Espanya també ha crescut, especial-
ment en algunes comunitats, en activitats d'orientació acadèmica i de 
millora de la transició entre primària i secundària. Es tracta, al cap i a 
la fi, d'una mentoria. En algunes comunitats autònomes, els padrins de 
lectura, per exemple, són alumnes més grans que col·laboren reforçant 
la competència lectora dels més petits. Aquesta iniciativa permet pensar 
en processos d'orientació entre iguals i també d'acompanyament, espe-
cialment per a alumnes amb dificultats o situacions de vulnerabilitat.

L'orientació al mercat laboral, la valoració de les qualitats i carènci-
es d'un mateix, l'elecció d'un programa de formació professional i la 
planificació i execució dels passos necessaris per transitar amb èxit des 
de l'escola cap a la vida activa suposen un gran repte per als joves. Els 
padrins d'elecció vocacional poden donar suport als joves en aquest 
sentit (a la majoria dels casos, de manera voluntària). Els expliquen les 
seves pròpies experiències sobre el mercat laboral i els ofereixen, per 
exemple, suport en la tasca d'emplenar sol·licituds, ajuda 
durant la redacció dels documents corresponents, conver-
ses sobre preferències professionals i idees sobre les pro-
fessions, etc. A cada alumne li correspon un padrí perso-
nal. Per garantir una assistència contínua més enllà del 
període d'escolarització, això no finalitza en acabar l'es-
cola.

La importància de la dedicació d'aquests mentors que-
da reflectida a la descripció següent:

Padrins d'elecció vocacional
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.4.2 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 
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Padrins d'elecció vocacional

Definició:
Els padrins d'elecció vocacional ajuden sobretot a joves que tenen dificultats 
per fer el par des de l'àmbit escolar cap a la vida activa. Els padrins d'elecció 
vocacional són persones que –a partir de les seves experiències prèvies, 
competències socials i temps disponible– es dediquen a treballar i donar 
suport a joves. Molts padrins d'elecció vocacional tenen contacte amb 
empreses gràcies a contactes anteriors amb alumnes de formació 
professional. Els padrins d'elecció vocacional solen ser ajudants voluntaris 
qualificats.

Objectius:
• Assistir els alumnes durant l'accés a la vida professional.
• Respondre a les preguntes dels alumnes.
• Ajudar en qüestions d'orientació professional.
• Ajudar a redactar sol·licituds i cercar places de formació professional.
• Motivar els alumnes, donar-los ànims i fomentar les seves qualitats.

Grup objectiu:
• Sobretot immigrants joves i joves d'entorns socials desafavorits.
• Joves sense graduat d'Educació Secundària.
• Joves amb problemes d'aprenentatge.
• Joves amb poc suport per part del familiars.
• Joves amb problemes lingüístics.

Preparació:
• Sempre que sigui possible, els propis alumnes s'haurien de posar en 

contacte amb un padrí o una padrina d'elecció vocacional (per 
exemple, preguntant a centres juvenils o oficines de joventut). No 
obstant això, sol ser necessària l'assistència del professorat.

• Després d'una primera entrevista entre padrins d'elecció vocacional i 
joves, es decideix si hi ha col·laboració o no. És important assegurar 
que els joves estiguin disposats a acceptar ajuda.

Treball amb els joves:
Padrins d'elecció vocacional

• informen sobre possibles àrees professionals,
• debaten amb el jove sobre les seves qualitats i carències, sobre les 

seves preferències professionals i les seves expectatives quan a la 
professió,

• esbossen o corregeixen amb el jove els documents de sol·licitud,
• cerquen junts ofertes de places als diaris,
• es posen en contacte amb les empreses,
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• preparen juntament amb els joves les entrevistes de treball i les proves 

d'admissió
• i donen suport als joves durant el seu primer any de formació.

Enllaç

L'exemple o precedent dels padrins de lectura com a font 
d'inspiració per al padrinatge en orientació professional: 
www.grao.com

4.4.3 Tardes de famílies i alumnes  Les tardes de famílies i 
alumnes ofereixen bones oportunitats per fer que els fa-
miliars assumeixin un paper actiu en el procés d'orienta-
ció professional dels seus fills.

Aquestes tardes ajuden a reforçar l'interès i la disposi-
ció dels familiars a ajudar els fills a triar la seva professió. 
A més, els alumnes aprenen que els seus pares són inter-
locutors i referents importants per a la seva orientació 
professional. Poden tractar-se determinats grups temàtics. 
Alguns temes possibles són «les preferències professionals 
actuals dels alumnes» o «com van triar els pares la professió».  Existei-
xen múltiples opcions i plantejaments possibles. Per exemple, grups de 
pares, mares i alumnes amb interessos similars es poden ocupar dels 
mateixos temes quant a orientació professional i compartir informació.

La Fundación Bertelsmann està preparant una guia d'orientació pro-
fessional per a pares i una altra per a joves, que resultaran útils en 
aquest sentit.

Tardes de famílies i alumnes
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.4.3 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Tardes de famílies i alumnes

Definició:
Els alumnes d'una classe conviden els seus familiars a passar una tarda junts 
al centre. Durant aquestes trobades, els familiars i els fills tracten junts 
diversos temes d'orientació professional que els alumnes han treballat 
prèviament a classe.

Objectius:
• Augmentar la capacitat d'assessorament dels pares i fer-los participar 

en l'orientació professional.
• Que els pares aprenguin més sobre les qualitats i les debilitats dels 

seus fills i puguin reflexionar amb més precisió sobre la formació 
professional que s'adapta millor a les seves capacitats.

Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 
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• Que els alumnes obtinguin feedback sobre les seves pròpies 
impressions sobre ells mateixos que els permeti desenvolupar una 
imatge pròpia més realista.

Participants:
• Els alumnes.
• Almenys un pare o una mare per alumne.
• Un professor per preparar la tarda.
La següent estructura per una tarda de familiars i alumnes no és més 

que un suggeriment.
El contingut es pot adaptar individualment i planificar-se i organitzar-se 

juntament amb els alumnes.

Preparació al centre:
• El professor fixa la data per a la tarda en comú.
• Els alumnes planifiquen, juntament amb el professor, l'estructura i 

l'organització de la tarda.
• Els alumnes elaboren representacions gràfiques (per exemple, dibuixos 

o gràfics) sobre les seves qualitats i dificultats o febleses personals.
• Els alumnes recopilen preguntes que els interessen amb relació a les 

professions dels seus pares o la manera en què es van decidir per elles.
• Els alumnes preparen una presentació en comú sobre les seves 

preferències professionals actuals.

Execució al centre educatiu:
• Els alumnes i el professor saluden els familiars.
• Els alumnes presenten als pares les seves preferències professionals 

actuals en un ple.
• Als petits grups de famílies i alumnes, cada alumne entrevista els seus 

pares sobre les seves professions i la manera en què les van triar. 
Durant la conversa amb els fills, els pares intenten reconèixer les 
qualitats i febleses comunicades de manera gràfica i en parlen amb 
els fills.

• Per acabar, es duu a terme una breu reflexió en ple  sobre la tarda.

Treball posterior al centre:
• Els alumnes reflexionen amb el professor sobre el transcurs de la tarda 

de familiars i alumnes.
• Els alumnes discuteixen amb el professor sobre com ha anat 

l'experiència de parlar amb els pares i en documenten els resultats.
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feina de familiars té un gran valor com a experiència per als alumnes 
en molts sentits. Els alumnes obtenen informació detallada i autèntica 
sobre els avantatges i els inconvenients de determinades àrees professi-
onals i obtenen una visió general sobre com integrar la vida laboral i la 
personal.

Exploració de llocs de feina de familiars

Definició:
Els alumnes d'una mateixa classe visiten els llocs de treball dels seus pares. 
L'experiència dels seus pares els permet conèixer millor les professions en 
qüestió.

Objectius:
• Els alumnes obtenen una visió realista de les diverses àrees 

professionals.
• La relació directa dels pares i mares amb la classe permet que la 

informació que els alumnes reben sigui prou autèntica.
• Els alumnes es familiaritzen amb noves professions que encara no 

havien tractat en la seva fase d'orientació professional.
• Es mostra als alumnes la relació entre la vida laboral i la personal.

Participants:
• Alumnes.
• Almenys un pare o una mare per alumne.
• Dos professors per assistir cada exploració.
Com que els familiars solen tenir anys d'experiència, poden 

transmetre una imatge detallada de la seva professió. Serveix 
per il·lustrar tant els aspectes positius com els negatius del lloc 
de feina i és molt completa gràcies a la gran varietat 
d'informació que poden oferir els pares.

La proximitat dels familiars als alumnes fan que aquest tipus 
d'exploració professional compti amb l'avantatge que els pares 
desitgen explicar els avantatges i les possibles dificultats de la 
seva àrea professional de la manera més autèntica possible. Un 
altre avantatge és que els alumnes se solen prendre 
seriosament el que diuen els seus pares.

Preparació al centre:
• En primer lloc, cal aclarir quins pares o mares estan 

disposats a presentar el seu lloc de feina.
• Triar els llocs de treball que s'exploraran (sense visitar dos 

cops llocs de feina de les mateixes professions o 
semblants).

Exploració de llocs de feina de 
familiars 
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.4.4 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

Exploració de llocs de feina 
de familiars – Llista de 
comprovació per a professors
Passos necessaris per a la preparació, 
l'execució de l'activitat i el treball 
posterior.

Capítol 4.4.4 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 
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• Decidir les dates de les visites.
• Formar grups amb diferents funcions:

 – Portar les actes.
 – Elaborar catàlegs de preguntes.
 – Apuntar per escrit les respostes obtingudes durant l'exploració.
 – Recopilar informació sobre la professió en qüestió.
 – Organitzar l'exploració (per exemple, el viatge en autobús).

Treball posterior al centre:
• Després de cada exploració d'un lloc de feina, cal demanar als alumnes 

que presentin els temes tractats (actes, fotografies, etc.).
• Intercanvi d'opinions sobre l'exploració a classe.
• Recopilació d'informació i, per exemple, creació d'una carpeta a la qual 

s’hi desin totes les actes, les fotografies i les entrevistes.
Per organitzar l'exploració de llocs de feina de familiars es pot emprar el 

material «Exploració de llocs de feina de familiars – Llista de comprovació 
per a professors». Les preguntes clau per als alumnes es poden extreure del 
material «Exploració d'empreses – Preguntes clau per a l'alumnat» (vegeu el 
capítol 4.3.3).

4.4.5 Suport als alumnes amb altes capacitats  Mentre que els padrins 
d'elecció vocacional (vegeu el capítol 4.4.2) s'empren per donar suport 
especialment als alumnes amb rendiments més baixos, hi ha opcions 
per fomentar els alumnes especialment avantatjats. Les seves capacitats 
especials s'han d'afavorir adientment.

En el camp de l'orientació professional, l'educació superior constitu-
eix un important aliat dels centres educatius. En funció de l'expedient 
acadèmic i les notes de tall, pot ser interessant per als alumnes continu-
ar la seva formació en l´educació superior. Per poder orientar-se en 
aquesta àrea, els alumnes requereixen molta informació sobre centres, 
carreres, condicions d'accés, etc. Aquestes institucions ofereixen nom-
broses opcions al respecte.
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4.4.6 Educació superior  En el camp de l'orientació professional, l'edu-
cació superior constitueix un important aliat dels centres educatius. En 
funció de l'expedient acadèmic i les notes de tall, pot ser interessant per 

Suport als alumnes d'altes capacitats

Definició:
El context educatiu espanyol ha generat algunes iniciatives per donar suport 
a les necessitats formatives d'aquests alumnes. L'enfocament més 
generalitzat se situa en el context de l'atenció a la diversitat i de l'escola 
inclusiva. Per això, generalment es mira de proporcionar un suport al propi 
centre educatiu quan se'n detecten casos. 

A la comunitat de Madrid es proporcionen orientacions per a l'abordatge 
educatiu d'aquesta mena d'alumnat:

www.madrid.org

A La Rioja, per exemple, s'ha editat una guia per abordar l'acció educativa 
amb l'alumnat d'altes capacitats. Tot i que la informació legal no està 
actualitzada, les orientacions segueixen essent interessants:

https://goo.gl/zReejM

La Generalitat de Catalunya també ha editat una guia per aquesta 
mateixa qüestió:

www20.gencat.cat

La Universitat de Màlaga té un programa per a l'alumnat amb altes 
capacitats intel·lectuals anomenat Metorac, que consisteix a oferir els 
dissabtes al matí tallers, normalment de ciències, amb professorat de la 
universitat perquè aquests alumnes hi participin en petits grups:

webdeptos.uma.es/psicoev

Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 
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der orientar-se en aquesta àrea, els alumnes requereixen molta informa-
ció sobre centres, carreres, condicions d'accés, etc. Aquestes institucions 
ofereixen nombroses opcions al respecte.

Accions d'orientació 
professional

Educació superior – Opcions d'orientació acadèmica

Definició:
Per fomentar l'orientació acadèmica dels alumnes, el més convenient és que 
els centres educatius col·laborin amb alguna institució d'educació superior. 
En aquest sentit resulta útil establir relacions de cooperació a llarg termini 
amb centres i seus de la comunitat autònoma. A més, nombrosos centres 
ofereixen diverses ofertes d'orientació acadèmica per a alumnes. A banda de 
la informació sobre educació superior i els seus plans d'estudi, solen oferir 
als alumnes oportunitats com ara provar les carreres en el marc d'una 
carrera de mostra. L'oferta interna de les universitats i centres d'educació 
superior pot incloure suport individual per als alumnes.

Existeixen, a més, altres institucions que també ofereixen informació 
rellevant per a l'orientació acadèmica, com ara les àrees, conselleries o 
serveis d'educació i joventut dels ajuntaments o els departaments o 
direccions de les conselleries respectives de les comunitats autònomes.

Objectius:
• Que els alumnes es familiaritzin amb els centres d'educació superior i 

les seves diverses carreres.
• Que els alumnes coneguin les condicions bàsiques de les diferents 

carreres (per exemple, procediments de sol·licitud de places, condicions 
d'accés, perspectives laborals posteriors).

• Que els alumnes aprenguin a orientar-se en l'àmbit de l'educació 
superior i a informar-se per si mateixos.

Grup objectiu:
• Alumnes que obtenen el dret a la informació superior en graduar-se al 

Batxillerat o en un Cicle Formatiu de Grau Superior. 
• Alumnes que poden obtenir el dret d'accés a la formació superior en 

haver-se graduat a través de la preparació en altres centres (per 
exemple, les proves d'accés per als més grans de 25 anys).

Fonts d'informació internes de les escoles superiors:
A les pàgines web dels centres d'educació superior, els alumnes poden 
informar-se sobre les carreres que ofereixen, els procediments de sol·licitud 
d'accés, les opcions d'assessorament, les condicions d'accés, dates 
importants i molt més. Molts centres d'educació superior recopilen les seves 
carreres i altra informació important, a banda de les seves pàgines web i 
portals, a documents breus (tríptics o fullets).
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Les oficines d'assessorament internes de les universitats i dels centres 

d'educació superior ofereixen xerrades específiques també per a alumnes. Els 
assessors d'estudis ajuden a triar la carrera adient i en altres qüestions 
relacionades amb els estudis. En alguns casos, també és possible recórrer a 
les associacions d'estudiants, que informen sobre les assignatures que 
s'ofereixen. 

Actes informatius dels centres d'educació superior:
Mitjançant jornades anuals d'informació acadèmica (sovint 
amb el títol «Dia de portes obertes»), aquests centres ofereixen 
una visió general sobre la seva oferta acadèmica. A través de 
taulells d'informació i xerrades, els alumnes poden obtenir 
informació detallada sobre determinades especialitats.

En alguns centres s'ofereixen periòdicament activitats 
adreçades a motivar futurs alumnes cap al seu àmbit 
disciplinari i professional. Durant aquestes activitats s'ofereix  
la possibilitat als alumnes d'assistir a cursos, pràctiques i 
exercicis pràctics, i fer-se d'aquesta manera una idea sobre les 
diverses carreres relacionades amb l'àmbit en qüestió.

Els salons especialitzats en formació superior també 
proporcionen oportunitats d'informació sobre carreres, estudis 
i sortides professionals dels diferents itineraris. 

Ofertes de centres d'ensenyament superior adreçades a 
joves:
Nombroses facultats ofereixen especialment als joves 
l'oportunitat de conèixer carreres.

La Societat Catalana de Matemàtiques, junt amb la 
valenciana i la balear, organitzen les proves Cangur, destinades 
a augmentar l'interès i la motivació dels joves per les 
matemàtiques:

www.cangur.org

La Universitat Autònoma de Barcelona organitza els 
dissabtes de la física i les matemàtiques per a l'alumnat d'ESO 
i de Batxillerat:

www.uab.cat

www.orientacioncoordinada.com/guiacentros

Centres d'educació superior 
– Opcions d'orientació 
acadèmica 
Definició i descripció de l'activitat.

Capítol 4.4.6 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

Centres d'educació superior 
– Preparació per a la jornada 
d'informació acadèmica
Model de preparació per a la jornada 
d'informació acadèmica per a alumnes.

Capítol 4.4.6 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

Centres d'educació superior – 
Preguntes clau per a la jornada 
d'informació acadèmica
Preguntes clau per als alumnes per a la 
jornada d'informació acadèmica.

Capítol 4.4.6 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

Centres d'educació superior – 
Treball posterior a la jornada 
d'informació acadèmica
Preguntes clau per a alumnes per al 
treball posterior a la jornada d'informació 
acadèmica.

Capítol 4.4.6 (a la Dimensió de qualitat 
4: «Cooperació centre educatiu – altres 
col·laboradors»)

Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 
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Possibilitats de cooperació entre centres educatius i escoles superiors:
A banda del que ja s'ha indicat, hi ha nombroses escoles superiors que 
disposen d'ofertes específiques per a alumnes interessats. Es recomana que 
els centres educatius tractin d'establir un contacte directe amb els centres 
d'educació superior de la regió per poder aprofitar aquestes ofertes i, si 
s'escau, establir-hi una cooperació a llarg termini.

Per exemple, es poden organitzar visites de classes escolars a facultats o 
escoles superiors, o dur a terme xerrades i altres actes sobre temes 
relacionats amb els estudis acadèmics al propi centre.

A més, és convenient donar als alumnes la possibilitat de conèixer les 
impressions personals dels estudiants, per exemple, convidant antics 
alumnes que estiguin cursant estudis superiors perquè parlin de la seva 
experiència (vegeu capítol 4.1.1).

Altres fonts d'informació i ofertes:
El portal del Ministeri d'Educació ofereix informació sobre totes les 
universitats d'Espanya i la seva oferta de carreres. Les comunitats 
autònomes també ofereixen aquesta informació.

Ministeri d'Educació:
www.mecd.gob.es

Enllaços del Ministeri a les comunitats autònomes:
www.mecd.gob.es

Oferta universitària de tot l'Estat recollida de Educaweb: 
www.educaweb.com

Districte Únic Andalús (totes les universitats d'Andalusia):
www.juntadeandalucia.es

Estudis universitaris a Catalunya:
www10.gencat.net



1574.4.7 Altres col·laboradors per a l'orientació de joves en situació de vulne-
rabilitat  L'atenció a aquells joves en situació de vulnerabilitat ha de ser 
també una prioritat per als responsables dels equips d'orientació. Exis-
teixen diferents possibilitats de treball. Des de la pròpia acció específica 
de seguiment i acompanyament des del propi centre educatiu, fins a la 
col·laboració de professionals externs que es coordinen amb el centre 
per atendre aquests alumnes. 

Com que les situacions de vulnerabilitat obeeixen a causes molt di-
verses i es poden concretar en necessitats diferents, existeixen diverses 
possibilitats d'actuació.

• Suport a l'estudi i al desenvolupament acadèmic. Suport per a 
l'acreditació de l'etapa. Mitjançant tutors específics per a aquests 
alumnes, tutoria entre iguals i/o mentories.

• Transició cap a altres recursos educatius de segona oportunitat, 
com els PQPI que permeten acreditar l'ESO mitjançant un progra-
ma específic adaptat.

• Transició cap a altres recursos per cursar altres itineraris, com la 
Formació de Persones adultes o la Formació ocupacional. 

• Acompanyament a altres recursos de suport com ara els serveis 
locals d'ocupació per a l'orientació de la transició cap al món la-
boral.

També poden ser útils altres iniciatives adreçades a desenvolupar o 
complementar competències transversals encaminades a enfortir la 
capacitat d'afrontar la realitat i d'interactuar en els seus itineraris. 

Per a totes aquestes iniciatives, el centre educatiu pot cercar col·la-
boradors externs que poden venir de diferents organitzacions o entorns:

• Educadors socials o treballadors socials dels òrgans municipals de 
Benestar o Serveis Socials o, en alguns casos, contractats pel pro-
pi centre educatiu o per l'associació de pares i mares.

• Voluntariat d'associacions o entitats sense ànim de lucre que de-
senvolupen projectes de suport.

• Orientadors o tècnics d'ocupació dels serveis d'ocupació. 

Dimensió
de qualitat 4: 
«Cooperació centre 
educatiu – altres 
col·laboradors» 
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A continuació recollim una llista de tot el material complementari dels 
capítols 2, 3 i 4 d'aquesta Guia d'orientació professional coordinada. 
S'ha anat citant a cada capítol, està disponible a <www.orientacionco-
ordinada.com/guiacentros> i s'hi pot accedir registrant-se prèviament 
en línia.

S'ha procurat mantenir un format senzill perquè el material s'adap-
ti al màxim a les necessitats de cada usuari.

Nota: els apartats que no apareixen en aquesta llista no compten 
amb material complementari en aquesta primera edició.

Capítol 2

2.1 Diagnòstic inicial de la situació del centre
• Formulari per al diagnòstic inicial de la situació del centre

2.2 L'equip de coordinació 
• Descripció de les tasques 
• Desenvolupament d'equips
• Acta de sessió
• Regles per al bon funcionament de les reunions
• El rol del moderador 
• Regles del feedback

2.3 Comunicació
• Formulari sobre col·laboració a les reunions del professorat
• Base de dades de col·laboradors
• Base de dades de professions
• Llista de col·laboradors

2.4 Gestió de projectes 
• Esborrany de projecte
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• Esborrany de projecte (exemple)
• Planificació de les fases
• Planificació de les fases (exemple)
• Planificació d'accions
• Planificació d'accions (exemple)
• Informe de projecte
• Informe de projecte (exemple)

Capítol 3

3.1 Diagnòstic de competències genèriques i desenvolupament i enfor-
timent individual
• Llista de comprovació «Estructuració d'entrevistes d'acompanya-

ment».
• Acord d'acompanyament

3.2 Marc de qualitat d'orientació professional
• Marc de qualitat d'orientació professional
• Orientació professional: continguts i activitats específiques per a 

cada assignatura

3.3 Model de qualitat d'orientació professional
• Principis i criteris de qualitat
• Indicadors i estàndards de qualitat
• Model de qualitat (exemple)
• Model de qualitat per a l'orientació professional (exemple d'un 

centre alemany)
• Nivells d'orientació professional
• Nivells d'orientació professional (exemple 1 d'un centre alemany)
• Nivells d'orientació professional (exemple 2 d'un centre alemany)
• Activitats d'orientació professional (exemples per a l'ESO i el Bat-

xillerat)

3.4 Documentació de processos
• Descripció de processos
• Documentació de processos (exemple)
• Carpeta de documentació d'orientació professional

3.5 Avaluació i perfeccionament
• Llista de comprovació per a avaluacions
• Passos per a l'elaboració de formularis
• Disc d'objectius d'avaluació
• Anàlisi DAFO
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Capítol 4

4.1 Dimensió de qualitat 1: «Activitats a classe»
4.1.1 Implicació d'experts extraescolars a les classes

• Exemple: Antics alumnes

4.1.2 Recerca i presentació d'informació
• Descripció

4.1.3 Jornada d'Economia
• Descripció
• Passos per a la preparació i l'execució

4.2 Dimensió de qualitat 2: «Activitats extracurriculars»
4.2.1 Taller de comportament

• Definició i descripció

4.2.2 Portafoli d'elecció vocacional
• Descripció

4.2.3 Seminari pràctic de sol·licitud de feina
• Descripció de l'activitat

4.2.4 Reforç del «jo»
• Descripció

4.2.5 Jocs de simulació
• Descripció de l'activitat
• Joc de simulació Preparats, llestos, ja! (exemple)

[…]

4.2.7 L'empresa d'alumnes 
• Descripció
• Llista de comprovació sobre la fundació per al professorat
• Contracte de feina
• Contracte de cooperació

4.2.8 Transmissió de responsabilitats
• Definició i descripció

4.3 Dimensió de qualitat 3: «Cooperació centre educatiu – món laboral 
o productiu»
4.3.1 Visita a empreses
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• Descripció
• Llista de comprovació per a professors
• Llista de comprovació per a empreses

4.3.2 Exploració d'empreses
• Descripció
• Passos necessaris per a la preparació, l'execució i el procés 

posterior de l'activitat per part del professorat
• Passos necessaris per a la preparació, l'execució i el procés 

posterior de l'activitat per part l'empresa
• Exemple de catàleg de preguntes clau per a l'alumnat sobre 

diversos aspectes de l'exploració d'empreses
• Preguntes per a l'autoreflexió

4.3.3 Pràctiques a empreses
• Descripció
• Estructura esquemàtica
• Llista de comprovació per al professorat
• Confirmació i acceptació de l'alumne en pràctiques
• Certificat
• Normes de comportament per a alumnes
• Informe de pràctiques

4.3.4 Fires o salons d'ocupació
• Definició i descripció de l'activitat
• Preguntes clau per a alumnes sobre la visita a una fira d'ocupa-

ció

4.3.5 Dia de noies (Girls' Day)
• Descripció de l'activitat

4.3.6 Pràctiques a empreses per a professors
• Descripció
• Llista de comprovació per a professors

4.3.7 Programes de cooperació educativa
• Descripció
• Acord de cooperació

4.3.8 Nous camins per als nois
• Descripció de l'activitat

4.4 Dimensió de qualitat 4: «Cooperació centre educatiu – altres col·la-
boradors» 
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4.4.1 L'Oficina d'Ocupació
• Possibilitats de col·laboració
• Preguntes per a l'autoreflexió per part dels alumnes
• Preparació de visites al Servei Local d'Ocupació

4.4.2 Padrins d'elecció vocacional
• Descripció de l'activitat

4.4.3 Tardes de famílies i alumnes
• Descripció

4.4.4 Exploració de llocs de feina de familiars
• Descripció
• Llista de comprovació per a professors

[…]

4.4.6 Educació superior
• Opcions d'orientació acadèmica
• Preparació per a la jornada d'informació acadèmica
• Preguntes clau per a la jornada d'informació acadèmica
• Treball posterior a la jornada d'informació acadèmica

[…]
Bibliografia i enllaços
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Orientació professional coordinada

L’orientació professional consisteix a 
dotar els joves d’eines suficients a l’hora 
d’escollir el seu camí professional.

Per a aconseguir que els alumnes disposin 
d’informació adequada i suficient, és 
imprescindible que l’orientació es faci de 
manera coordinada amb tots els actors 
rellevants de l’entorn.

La Fundación Bertelsmann vol 
desenvolupar un sistema d’orientació 
professional coordinat i de qualitat amb 
el suport i la col·laboració d’agents 
educatius, empreses i altres institucions. 
Un sistema que posi en valor les qualitats, 
el talent i les competències de cada 
alumne i ofereixi una visió actualitzada 
de les necessitats concretes del 
mercat laboral.
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