
 

 

PRESENTACIÓ  

L'orientació vocacional, entesa com un procés d'acompanyament personal i grupal en recerca del millor itinerari 
acadèmic i professional de cada alumne, ha anat guanyant rellevància en el procés educatiu. Les característiques del 
nostre temps ─amb accés immediat i il·limitat a la informació i, alhora, amb grans incerteses sobre el futur del mercat 
laboral i del treball humà─ han provocat un canvi de prioritats. L'esforç dels educadors ha deixat de concentrar-se 
exclusivament en els continguts disciplinars per ocupar-se cada cop més de les competències transversals o soft skills 
i, també, de l'orientació vocacional. 

Educar els adolescents d'avui per a un futur que se'ns presenta incert obliga a preparar-los per cercar, analitzar i valorar 
les opcions possibles i prendre decisions encertades, partint del millor coneixement disponible sobre un mateix i sobre 
les oportunitats que ofereix l'entorn. 

Per assolir aquest objectiu, l'escola ha de desplegar una acció orientadora sistemàtica i programada, però 
afortunadament disposa de recursos valuosos. Distintes entitats posen a disposició dels educadors recursos útils en 
forma de programes, activitats i eines-web que permeten desplegar les diverses dimensions de l'orientació: 

- L'autoconeixement de les pròpies inclinacions i capacitats 
- El coneixement de les opcions que ofereixen els ensenyaments postobligatoris del sistema educatiu 
- Les professions emergents en un mercat laboral en transformació per l'impacte de la digitalització dels processos i la 
globalització dels mercats. 

La Jornada d'Orientació comptarà amb un conjunt de ponències dedicades a presentar alguns dels recursos més 
rellevants i útils per treballar aquesta triple dimensió de l'orientació vocacional. Departament d'Ensenyament, 
Barcelona Activa, Educaweb i Fundació Bertelsmann hi presentaran els seus recursos, que van des de programes 
educatius, fins a activitats programades i eines web.  

La jornada tindrà, com sempre, dos itineraris. L'itinerari per als tutors novells descriurà les diferents etapes educatives 
postobligatòries. S'hi descriuran l'estructura curricular, les vies d'accés i els efectes acadèmics i laborals. L'itinerari per 
als tutors experts estarà dedicat monogràficament als Recursos per a l'orientació. 
 

A QUI S’ADREÇA 

La 3a Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional s’adreça principalment als tutors dels darrers cursos de l’ESO 
que han d’orientar els alumnes en l’elecció d’estudis postobligatoris. També pot ser d’interès per als tutors de 
batxillerat i de cicles formatius que han de fer una funció anàloga en l’elecció d’estudis superiors i per a altres 
educadors que vulguin conèixer millor l’arquitectura del sistema educatiu. 

La jornada té dos itineraris diferenciats. En inscriure-s’hi, cal escollir una activitat en cada franja horària segons 
l’interès de cada participant. Cada activitat començarà i acabarà puntualment per permetre que els assistents puguin 
canviar d’espai.  

Els dos itineraris són:   

A. Itinerari per a tutors nous, en què es treballa el procés d’orientació bàsic. Es descriuen i valoren les 
característiques de les distintes opcions: el batxillerat, les PAU, els cicles de formació professional, els 
ensenyaments de règim especial i els Programes de Formació i Inserció (PFI).  
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B. Itinerari per als tutors amb experiència en l’orientació que vulguin actualitzar els seus coneixements i aprofundir 
en els recursos per a l’orientació que ofereixen administracions públiques i entitats privades.  

 

PROGRAMA 

09:00 Arribada, acollida i lliurament del material  

09:15 Benvinguda i presentació de la Jornada  
Enric Puig,  

Secretari General de la FECC  

09:30 a 

10:15 

Ponència inicial: La programació de l’orientació acadèmica 

i professional al centre educatiu.  

Montserrat Oliveras,  

Directora de DEP-Educaweb 

10:15 a 

10:45 
Pausa cafè 

10:45 a 

11:30 

Taller A1: nous tutors.  

El procés d’orientació i els ensenyaments 

de règim especial, a càrrec de Julio Andreu, 

Cap de l’àrea educativa de la FECC 

Taller B1: altres tutors. 

Recursos i programes del Departament 

d’Educació, per a l’orientació. A càrrec de 

Carme Sanjuan, Servei d’Orientació i Serveis 

Educatius. Departament d’Educació 

11:30 a 

12:15 

Taller A2: nous tutors. 

Els Programes de Formació i Inserció (PFI), 
a càrrec de Sònia Villaescusa Servei de 
Programes de Qualificació i Iniciació 
Professional, Departament d’Educació 

Taller B2: altres tutors.  

Mywaypass, una plataforma d’orientació 
vocacional per a nadius digitals, a càrrec de 
Sara Sánchez, Fundación Bertelsmann 

12:15 a 

13.00 

Taller A3: nous tutors.  

Els cicles de formació professional: accés, 
estructura, diversitat i efectes, a càrrec de 
Melcior Arcarons, consultor de la FECC, 
Director Àrea Empresa a Jesuïtes Educació. 

Taller B3: altres tutors.  

Eines i recursos per a l’orientació acadèmica 
i professional. a càrrec de Cristina Caldas, 
Responsable de projectes a DEP-Educaweb.  

13:00 a 

13:45 

Taller A4: nous tutors.  

El batxillerat i l’accés a la universitat, a 
càrrec de Xavier Gestí, Cap d’Estudis, 
Escolàpies Llúria 

Taller B4: altres tutors.  

Recursos, activitats i programes de 
Barcelona Activa per a l’orientació 
professional, a càrrec de Lourdes Sugrañes, 
Directora d'Orientació i Formació, Barcelona 
Activa   

13:45 a 

14:15 

Ponència final: L’orientació en la tria  

d’estudis universitaris   

Ricard Santomà, Degà de la Facultat de 

Turisme i Direcció Hotelera, URL 

14:15 Tancament de la jornada 

 
 

 

 

 

 



 

 

Descripció dels tallers:  

Ponència  
inicial 

La programació de l’orientació acadèmica i professional al centre educatiu, a càrrec de Montse 
Oliveras, Directora de DEP-Educaweb  

En determinats moments (al final de l’ESO o al final de l’ensenyament mitjà) els alumnes han de 
prendre decisions que condicionaran el seu futur personal i professional. L’escola ha de exercir 
una acció orientadora per tal que els alumnes prenguin «decisions informades», basades en el 
coneixement del món productiu, dels estudis postobligatoris i de les pròpies capacitats. 
L’orientació acadèmica i professional forma part del nucli essencial de l’educació: no pot ser un 
episodi efímer destinat als alumnes de 4t d’ESO o 2n de Batxillerat. Ha de ser una línia d’activitat 
vinculada al currículum que ha d’arrencar des de la Primària i que ha d’implicar tota la comunitat 
educativa: alumnes, pares, educadors i, fins i tot, empreses i entitats de l’entorn. 

Cal, doncs, superar una noció de l’orientació com un episodi puntual per als alumnes que estan a 
punt d’acabar l’ESO o el Batxillerat i substituir-la per la d’una línia de treball programada i 
continuada en el temps, al llarg de l’ESO i el Batxillerat, amb l’objectiu de generar en cada alumne i 
llur família el coneixement necessari per informar-se, assessorar-se i decidir racionalment.  

La programació de l’orientació al centre ha de tenir, doncs, uns propòsits, uns requisits, unes 
activitats i uns resultats. Ha de poder-se avaluar i millorar.  

Taller A1:  El procés d’orientació i els ensenyaments de règim especial, a càrrec de Julio Andreu, Cap de l’àrea 
educativa de la FECC  

En aquest taller abordarem breument el procés d’orientació que les escoles programen per treballar 
amb els seus alumnes, així com altres aspectes, com per exemple els itineraris formatius, aspectes 
legals o la normativa d’admissió.  

Entre les alternatives de formació postobligatòria menys conegudes hi ha els estudis de règim 
especial. Es tracta d’una opció molt minoritària però força interessant, ja que la seva especificitat 
pot ser una alternativa molt vàlida per a alguns alumnes. Aquesta formació requereix certes aptituds 
prèvies que poden ser de tipus esportiu, artístic, musical, etc; per aquest motiu hi ha una prova 
prèvia d’admissió. D’altra banda, les possibilitats d’inserció laboral són molt diverses. Per tant, cal 
conèixer quina és l’oferta i les característiques de cadascuna.  

Taller A2:  Els Programes de Formació i Inserció (PFI), a càrrec de Sònia Villaescusa, Servei de Programes de 
Qualificació i Iniciació Professional, Departament d’Educació 

Els PFI s’ofereixen als alumnes que no superen l’ESO. Són una acció de formació professional que 
inclou mòduls de la Formació Professional Bàsica. Com els antics PQPI, duren un sol curs i cada 
programa està associat a un perfil professional, amb el nivell d’auxiliar en una determinada 
professió; per exemple, auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals.  

Per poder orientar els alumnes, cal que els tutors d’ESO coneguin les característiques d’aquests 
programes, els perfils d’alumnes a què van adreçats i els efectes professionals i acadèmics que 
produeixen.  

Taller A3: Els cicles de formació professional: accés, estructura, diversitat i efectes, a càrrec de Melcior 
Arcarons, consultor formació professional a la FECC i Director Àrea Empresa a Jesuïtes Educació. 

Els estudis de formació professional de grau mitjà són diversos, complexos i, sovint, poc coneguts 
tant pels docents com pels alumnes. Tanmateix, a Catalunya, cada any més de 30.000 alumnes 
comencen un cicle formatiu de grau mitjà, procedents bé de 4t d’ESO, amb el graduat, o bé de la 
prova d’accés o altres programes formatius. L’elecció d’un cicle formatiu ha de tenir en compte la 
diversitat de titulacions (més de 50 títols de grau mitjà), els continguts específics, les pràctiques en 
empresa, així com les posteriors opcions d’inserció al món laboral i els itineraris de promoció cap a 
estudis superiors, de formació professional o universitaris.  

Taller A4: El batxillerat i l’accés a la universitat, a càrrec de Xavier Gestí, Cap d’Estudis a Escolàpies de Llúria 

Són molts els centres adherits a la FECC que imparteixen l’ESO però no el batxillerat. Els tutors 
d’aquests centres necessiten orientar els alumnes i per això cal que coneguin com és el batxillerat i 
com es regula l’accés a la universitat. Per això, cal conèixer les característiques d’aquests estudis, 
l’estructura curricular, les modalitats i itineraris, l’avaluació, etc. També necessiten saber com 



 

 

funciona l’accés als estudis universitaris i de formació professional de grau superior, ja que això 
condiciona sovint l’elecció de matèries que es fa en el primer curs de batxillerat.  

Taller B1: Recursos i programes del Departament d’Educació, per a l’orientació, a càrrec de Carme Sanjuan, 
Servei d’Orientació i Serveis Educatius. Departament d’Educació 

El Departament d’Educació ofereix diversos recursos i programes que els centres docents poden 
emprar per millorar l’orientació. El portal web “Estudiar a Catalunya” és possiblement l’instrument 
més útil per obtenir informació fiable i actualitzada sobre el sistema educatiu. Conté també 
materials i propostes per a l’orientació, adreçades als joves, als centres i a les famílies. El 
Departament, a més, promou el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a 
l'aprenentatge competencial orientador, que pretén la millora contínua de l'orientació educativa i 
de l'acció tutorial 

Taller B2: Mywaypass, una plataforma d’orientació vocacional per a nadius digitals, a càrrec de Sara 
Sánchez, Fundación Bertelsmann 

My Way Pass és una plataforma online gratuïta, dissenyada per ajudar als alumnes de secundària, 
tutors/es i families en el procés d'orientació vocacional. El joc planteja un viatge espacial en què es 
reflexiona sobre un mateix i les inquietuds vocacionals. La missió viatja per cinc planetes:  

 Coneix-te: per ampliar el coneixement d’un mateix a través de quatre activitats dinàmiques. 

 Somia: per pensar en el propi futur i en les pors que podran ser obstacles en el camí. 

 Explora: per a conéixer les diferents alternatives existents per a aconseguir-ho.  

 Transforma: per prendre una decisió. 

 Comparteix: per compartir l'experiència amb la família i els amics. 

Les missions es poden distribuir en més d'un curs acadèmic. El professorat pot fer el seguiment on-
line i aconsellar activitats a realizar. El resultat és un document generat en l'aplicació Galaxypass 
que recull les competències bàsiques que s'han posat en pràctica. 

Taller B3: Eines i recursos per a l’orientació acadèmica i professional. a càrrec de Cristina Caldas, Dep-
Educaweb 

Amb l’objectiu de treballar els aspectes clau del procés de presa de decisions, es presentaran 
diferents eines i recursos per l’acompanyament a l’alumnat en la tria de l’itinerari acadèmic i 
professional. Alguns dels recursos presentats seran les seccions del portal d’Educaweb, la intranet 
nepTU (www.neptu.cat) buscador d'estudis i professions, el Dossier d’informació acadèmica i 
professional, entre d’altres. 

Taller B4: Recursos, activitats i programes de Barcelona Activa per a l’orientació professional, a càrrec de 
Lourdes Sugrañes, Directora d'Orientació i Formació, Barcelona Activa  

Barcelona activa disposa de diferents recursos útils per a l’orientació professional, que també poden 
emprar els centres que no són al municipi de Barcelona. Possiblement, té la millor plataforma 
d’orientació per al món laboral disponible en llengua catalana. Conté recursos per a 
l’autoconeixement i definició d’objectius professionals, coneixement del mercat laboral i noves 
professions i sectors emergents, tècniques i eines de recerca de treball, coneixement del món 
empresarial i foment de l’emprenedoria,   A més es presentaran propostes d’activitats i programes 
que els centres poden concertar amb barcelona activa per millorar l’orientació vocacional dels seus 
alumnes. 

Ponència 
final: 

L’orientació en la tria d’estudis universitaris, a càrrec de Ricard Santomà, Degà de la Facultat de 
Turisme i Direcció Hotelera, URL 

A l’hora de triar els estudis universitaris, els estudiants s’enfronten a una decisió important. La tasca 
d’orientació del professorat esdevé clau per facilitar-los aquest procés. Treballar l’empatia, els 
mapes mentals, les competències i els valors és fonamental per millorar la presa de decisions. La 
ponència aprofundirà en aquestes dimensions i en com reconèixer, escoltar i orientar els estudiants 
en aquest procés tan important en la seva vida. 

 

 



 

 

INSCRIPCIÓ 

Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

 http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=278 

        Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 
o Participants d’entitats adherides a la FECC: 25 € (inclou esmorzar) 

o Altres: 38 € (inclou esmorzar) 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 
El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con les de dèbit, 
i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 
En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import 
pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha  fet el pagament.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 
 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o 

jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut. Així es 
pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent càrrec del cost i, per 
tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins el 26 de febrer (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i s’ocuparan per 
ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 
 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 Col·legi Escolàpies Llúria, c. Aragó 302 (cantonada Roger de Llúria). 08009 Barcelona 

Mapa 
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