
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

La 5a Jornada d’Orientació té dos eixos temàtics: els estudis postobligatoris, amb atenció a les 

novetats que la LOMLOE hi introdueix, i la pràctica de l’orientació escolar, amb els canvis que la 

pandèmia hi ha imposat i les noves oportunitats que s’hi han generat. 

El confinament total viscut del 13 de març al 22 de juny ha estat una experiència aclaparadora que 

ha posat en evidència les fortaleses i febleses preexistents del sistema escolar. El llarg confinament 

del curs passat, així com les restriccions i confinaments selectius d’aquest curs, han posat a prova 

els vincles de confiança entre els diferents actors de la comunitat educativa. Escoles i educadors 

han hagut d’afanyar-se a refundar la complicitat amb alumnes i famílies, enmig d’una situació poc 

favorable. Quan la pandèmia remeti i assolim certa normalitat, podrem avaluar amb més 

perspectiva errors i encerts. Ha estat l’educació prou inclusiva en aquest temps de distanciaments? 

Hem mantingut prou comunicació amb cadascun dels alumnes? Hem atès l’acompanyament 

emocional i les necessitats de tots? Podríem haver-ho fet més bé? 

Orientar no és simplement donar informació sobre estudis, centres i possibilitats d’inserció laboral. 

«La informació –diu Màrius Martínez– no és suficient per orientar una persona desorientada». Cal 

que l’alumne transformi la informació en coneixement útil per prendre les seves decisions i, ben 

sovint, això requereix diàleg amb l’educador. Per això, orientar adolescents és estar al seu costat 

perquè puguin contrastar el que van vivint i vagin traçant progressivament el sentit de la seva vida. 

Però, com estar-ne al costat quan ens hem de distanciar? Com anar més enllà de la informació i 

fomentar el diàleg personal? Ens hi ajuda la tecnologia? 

La pandèmia ha canviat la percepció de les oportunitats laborals. Determinats sectors productius, 

com la sanitat, el turisme, el comerç, l’hostaleria o l’alimentació no es perceben avui igual que fa 

un any. Alguns professionals han estat aplaudits i admirats. D’altres han hagut d’interrompre o 

reduir l’activitat, que ha estat vista com a supèrflua i propícia al contagi. Ombres d’incertesa planen 

sobre alguns sectors d’ocupació. D’altres s’han envoltat d’una aura. Es dissiparan ràpid o 

generaran prejudicis persistents? Interferiran en les expectatives i les decisions de les promocions 

que superin l’ESO o el Batxillerat? Com gestionaran els orientadors aquesta conjuntura? Quin és 

el paper de les famílies? 
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El temps de pandèmia ha creat dificultats, però també ha indicat camins i ha fet aflorar recursos. 

En un estudi basat en una enquesta a 238 centres, presentat per la Fundació Bertelsmann i DEP 

Institut, s’assenyalen tres grans reptes: acompanyar l’alumnat i famílies, digitalitzar l’orientació i 

informar davant les incerteses de la crisi sanitària i econòmica. Com afrontar aquests tres reptes? 

Quins recursos tenim per dur a terme la tasca orientadora en un món tan incert? Aquestes són 

algunes de les qüestions que inspiren el segon itinerari de la 5a Jornada d’Orientació de la FECC.  

En l’altre itinerari, com cada any, repassarem els ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, FP, 

PFI, ensenyaments de règim especial) i tindrem ocasió de subratllar els canvis que hi introdueix la 

LOMLOE. 

 

A QUI S’ADREÇA 
 

La 5a Jornada d’Orientació acadèmica i professional s’adreça especialment a orientadors i a tutors 

dels darrers cursos de l’ESO que han d’acompanyar els alumnes en l’elecció d’estudis 

postobligatoris. També és d’interès per a tutors de batxillerat i de cicles formatius, que han de fer 

una funció anàloga en l’elecció d’estudis superiors. També serà d’utilitat per a qualsevol educador 

que vulgui conèixer millor l’arquitectura del sistema educatiu i les qüestions clau de l’orientació 

vocacional.  

La jornada té dos itineraris diferenciats:  

▪ Itinerari A, sobre el procés d’orientació bàsic. Es descriuen i valoren el batxillerat i les PAU, els 

cicles de formació professional i de règim especial i els Programes de Formació i Inserció (PFI).  

▪ Itinerari B, per a tutors i orientadors experts. S’aprofundeix en l’impacte de pandèmia de la 

Covid-19 en l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat d’ensenyaments secundaris.  

Els assistents poden combinar ponències dels dos itineraris. En inscriure-s’hi, cal escollir una 
activitat per a cada franja horària.  

Cada activitat començarà i acabarà puntualment per permetre que els assistents puguin alternar 
entre els dos itineraris 

  

https://www.dep.net/wp-content/uploads/2020/07/Informe-final-Orientaci%C3%B3n-en-tiempos-del-COVID-19.pdf


 

 

PROGRAMA 

 

09:00 Connexió, acollida i indicacions de funcionament de la jornada 

09:15 Benvinguda i presentació de la Jornada. Enric Puig, Secretari general de la FECC  

09:30 a 10:15 
Ponència marc: Com ha afectat la Covid-19 a l’orientació acadèmica i professional?  

Silvia Amblàs, Directora de DEP Institut. 

10:15 a 10:30 1a Pausa  

10:30 a 11:15 

Ponència A1:  

El procés d’orientació i els ensenyaments 

de règim especial,  

Julio Andreu, col·laborador de la FECC 

Ponència B1:  

La digitalització de l’orientació. Com guanyar 
proximitat en el distanciament social?  

Miquel Àngel Prats, professor titular de 

Tecnologia Educativa, Universitat Ramon Llull 

11: 15 a 12: 00 

Ponència A2:  

Els Programes de Formació i Inserció 
(PFI). 

Sonia Villaescusa, tècnica del Servei de 
Programes de Qualificació i Iniciació 
Professional, Departament d’Educació 

Ponència B2:  

El nou paper de les famílies en el procés de 
tria d’estudis i professió. 

Àngels Pavón, Servei d’Assessorament 
Psicopedagògic, Salesians Sant Vicenç dels 
Horts 

12:00 a 12:15 2a Pausa  

12:15 a 13.00 

Ponència A3:  

Els cicles de formació professional: accés, 
estructura, diversitat i efectes 

Melcior Arcarons, consultor de formació 
professional col·laborador de la FECC. 

Ponència B3:  

Experiencias de orientación en tiempos de 
distanciamiento, diàleg entre 

Manel Merino, Director, Institut Torre roja 
Merche López, Directora Salesianos de 
Zaragoza 

13:00 a 13:45 

Ponència A4:  

El batxillerat i l’accés a la universitat 

 Xavier Gestí, Cap d’Estudis, Escolàpies 
Llúria 

Ponència B4:  

L’orientació acadèmica i professional en un 
context incert. Reptes i Oportunitats 

Montserrat Oliveras, sòcia fundadora de DEP 
Institut i d’Educaweb 

13:45 a 14:15 

Conclusions de la Jornada:  

Educació i orientació, prioritats permanents en temps de canvi.  

Pilar Dotras, Professora de la FPCEE Blanquerna-URL i del Màster del Professorat de 

Secundària. Universitat Ramon Llull  

14:15 Final de la jornada 

 

  



 

 

 

                    LLOC DE REALITZACIÓ 

 
 

 La jornada es realitzarà virtualment. 
 Els participants rebran el dia anterior un correu electrònic amb l’enllaç d’accés a la jornada.  

 

                    INSCRIPCIÓ  
 

Cliqueu aquí:  

INSCRIPCIÓ A  LA 5ª JORNADA D’ORIENTACIÓ 
 

Data límit d’inscripció: fins el 23 de febrer  

Preu:  Participants d’entitats adherides a la FECC: 45€   Altres: 68€  

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

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. 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 (en la inscripció es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut). 

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

- 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.)  

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

 

ORGANITZA 

   

 

COL·LABORA 

  

 

escolacristiana.org 
Carrer del Àngels 18, 6è 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=300
mailto:fecc@escolacristiana.org


 

 

 Descripció de les ponències:  

Ponència  
inicial 

Com ha afectat el Covid-19 l’orientació acadèmica i professional? a càrrec de Sílvia Amblàs, 
Directora de D’EP Institut 

La ponència marc aborda la qüestió de com ha afectat la Covid-19 a l’orientació acadèmica i 
professional. Els resultats dels estudis realitzats durant el temps de pandèmia ens mostren  
l’estat de la qüestió i plantegen els reptes i les necessitats d’orientació generats en el marc 
d’aquesta crisi. Més enllà de ressenyar els reptes, cal explorar les formes adequades per donar-
hi respostes que preservin les finalitats educatives. 

Ponència 
A1  

El procés d’orientació i els ensenyaments de règim especial, a càrrec de Julio Andreu, 
Col·laborador de la FECC  

Aquesta ponència aborda el procés d’orientació que les escoles programen per treballar-ho amb 
els seus alumnes, així com altres aspectes com els itineraris formatius i els aspectes legals de 
l’orientació. Entre les opcions postobligatòries menys conegudes hi ha els estudis de règim 
especial, una opció minoritària però força interessant per a alguns alumnes. Aquests estudis 
requereixen aptituds prèvies que poden ser de tipus esportiu, artístic, musical, etc. Per això hi 
ha una prova prèvia d’admissió. D’altra banda, les possibilitats d’inserció laboral són molt 
diverses. Per tant, cal conèixer l’oferta i les característiques dels estudis de règim especial. 

Ponència 
A2 

Els Programes de Formació i Inserció (PFI), a càrrec de Sonia Villaescusa, tècnica docent del 
Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional, del 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. 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.  

Ponència 
A3 

Els cicles de formació professional: accés, estructura, diversitat i efectes, a càrrec de Melcior 
Arcarons, consultor formació professional col·laborador de la FECC.  

Els estudis de formació professional són diversos i, sovint, mal coneguts pels docents i pels 
alumnes. Tanmateix, a Catalunya, cada any més de 30.000 alumnes comencen un cicle formatiu 
de grau mitjà, procedents del 4t d’ESO (amb el graduat en ESO), o bé procedents de la prova 
d’accés o altres programes formatius. L’elecció d’un cicle formatiu ha de tenir en compte la 
diversitat de titulacions, els seus continguts específics, així com les posteriors opcions d’inserció 
laboral o de continuació d’estudis cap als ensenyaments de formació professional i universitaris.  

Ponència 
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, per a orientar els alumnes, han de conèixer com és el batxillerat i com es 
regula l’accés a la universitat. Aquesta ponència exposa les característiques del batxillerat, 
l’estructura curricular, les modalitats i itineraris, l’avaluació, etc. També descriu 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 1r curs de batxillerat.  

Ponència 
B1 

La digitalització de l’orientació. Com guanyar proximitat en un context de distanciament 

social?, a càrrec de Miquel Àngel Prats, Doctor en Pedagogia. Professor titular de 
Tecnologia educativa en la FPCEE Blanquerna - URL. Investigador responsable de la línia 
eduTIC del Grup de recerca PSiTIC (Pedagogia, Societat, Innovació i TIC) de la FPCEE 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 

S’ocuparà de les eines digitals disponibles per a l’orientació i de com utilitzar-les per a 
un acompanyament personalitzat, que respongui a les necessitats de cada alumne i, 
especialment, dels més vulnerables o en risc d’abandonament.   



 

 

Ponència 
B2 

El nou paper de les famílies en el procés de tria d’estudis i professió. A càrrec d’Àngels 
Pavón, Doctora en Pedagogia, cap del Servei d’Assessorament Psicopedagògic a 
Salesians Sant Vicenç dels Horts. Professora Associada al Departament MIDE Universitat 
de Barcelona. 

Als interrogants ja habituals en els processos d'orientació en finalitzar 4t d'ESO 
s'afegeixen de nous en un context clarament d'incertesa. En el darrer any, la situació tan 
extraordinària ha donat peu a un sacseig en moltes llars, en ocasions, amb nivells de 
conflicte important en la convivència tan intensa d'aquests mesos, inestabilitat 
emocional en el clima de relacions, situacions en el context econòmic i social que han 
variat de forma sobtada i que determinen les decisions de futur... Com potenciar la 
comunicació entre les famílies i els adolescents? Com ajudar al descobriment de les 
potencialitats dels seus fills i filles i així donar sentit a la seva orientació? Com garantim 
l'autonomia i com facilitem l'ajuda necessaria?  Intentarem abordar aquests reptes com 
a escoles que acompanyen a alumnes i famílies en aquesta important presa de decisions. 

Ponència 
B3 

Experiencias de orientación en confinamiento. Presentación de experièncias de centros 
educativos que, habiendo implementado un plan de orientación ambicioso e innovador 
para dar respuesta a las necesidades del alumnado y sus familias, han hecho frente al 
contexto de confinamiento y distanciamiento. Diàleg entre:  

- Manel Merino, mestre, pedagog i directOR de l’Institut Torre Roja (Viladecans) 
- Merche López, directora de Salesianos de Zaragoza, Nuestra Señora del Pilar 

Ponència 
B4 

L’orientació acadèmica i professional en un context incert. Reptes i Oportunitats, a 
càrrec de Montserrat Oliveras, sòcia fundadora de DEP Institut i d’Educaweb. 
En aquesta ponència s’aborden els reptes i les oportunitats en làmbit de l’orientació 
que, malgrat el context, cal concretar per tal d’acompanyar als joves a reduir la incertesa 
i construir el seu projecte de vida personal i professional. 

Ponència 
final 

Conclusions de la Jornada. Educació i orientació, prioritats permanents en temps de canvi. 
A càrrec de Pilar Dotras Ruscalleda, mestra i Dra. en Psicologia. Professora associada de la 
FPCEE Blanquerna-URL. Professora del màster del Professorat de Secundària. Membre de 
l’Equip del Servei d’Orientació Personal de la FPCEE-Blanquerna, Universitat Ramon Llull. 

L’actual situació de pandèmia ha modificat el context de la comunitat educativa però la 
necessitat d’oferir orientació al jovent i a les famílies resta com un dels  punts centrals de la 
funció educadora dels centres. És el moment de redefinir l’orientació, cercar nous models, 
oferir bones pràctiques i donar resposta als interessos i a la diversitat de l’alumnat. Nous 
reptes i aprenentatges a incorporar, a partir d’aquesta Jornada, en la praxi de l’orientació 
acadèmica i professional. 

 


