
9.15h 

10.15h 

11.00h T A U L A  1 T A U L A  2

Estratègies tutorials amb els
alumnes a l'hora d'orientar. 

 
Modera Sandra Manye (Escola Pia Mataró)

Itineraris específics per alumnes amb
dificultats (Escoles de 2a oportunitat,

PFIs adaptats, FP Bàsica...)
 

Modera M. Àngels Pavón (Salesians Sant
Vicenç dels Horts)

Escola Virolai. Sandra Entrena (directora) 
Escola Pia Granollers. Elisabet López
(tutora) i Josefina Jerez (tutora)
Vedruna Gràcia. Mònica Baños (tutora)

El Llindar. Begonya Gasch 
Cintra. Lourdes Minguella
EAP. M. Àngels Megías

11.45h 

12.30h 

13.15h 

9.30h 

Cristina Feixas
Coordinadora Servei Orientació

universitària Blanquerna

Ramon Grau
Sotsdirector general d'Ordenació

Curricular en Departament Educació.
Generalitat Catalunya

Xavier Chavarria
Inspector en cap

d'Educació (jubilat)

Melcior Arcarons
Consultor de formació

professional de la FECC

PONENTS
PRESENTACIÓ

Sentències com “més del  80% de les professions més demanades en el futur
encara no existeixen”, “augmenta en un 30% els alumnes que escullen la
formació professional” o “entre el 30% i el 50% dels alumnes no acaba la carrera
a causa del seu perfil acadèmic o a l'elecció equivocada de titulació” són titulars
que ens han de fer reflexionar sobre si l’orientació que fem a les escoles amb les
nostres noies i nois té en compte tots els aspectes que envolten aquest procés.
Si com a societat ens queda un llarg camí per adaptar-nos a aquesta nova realitat,
podem pressuposar que el model d’orientació desenvolupat a les escoles fins ara és un
model d’èxit? Tenim en compte els diversos agents que poden ajudar als nostres
alumnes a conèixer les seves opcions de futur? 
Enguany centrarem la Jornada d’Orientació Acadèmica en els diferents agents i
aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’orientar els nostres alumnes per tal que
siguin capaços d’iniciar una nova etapa acadèmica en un context incert.

PROGRAMA

CALENDARI

4 de febrer de 2022

HORARI
9.15 a 13.30h 

MODALITAT
Virtual

Àrea: Tutoria

6a Jornada d'Orientació acadèmica i
professional

QUI M'AJUDA? AGENTS  IMPLICATS
EN L'ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

LLOC IMPARTICIÓ
Plataforma moodle i Zoom

Benvinguda i presentació de la Jornada
Eva Aguiló, responsable de l'Àrea pedagògica de la FECC

L'orientació acadèmica entesa com un acompanyament al procés
maduratiu de l'estudiant
Cristina Feixas, Coordinadora Servei Orientació Universitària Blanquerna

10.45h     Pausa - Café

La presa de decisions acadèmiques i professionals, una prioritat a
Secundària
Josefina Álvarez Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP)
de la Universitat de Barcelona

Cloenda de la Jornada

Novetats que s’incorporen en el batxillerat del curs 22-23
Ramon Grau, sotsdirector general d'Ordenació Curricular en Departament
Educació

Consell Orientadors
Xavier Chavarria, Inspector en cap
d'Educació (jubilat)

Què cal tenir en compte a l'hora
d'orientar vers la formació
professional? Quins són els cicles més
demanats?
Melcior Arcarons, consultor de formació
professional de la FECC

https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
https://www.epiagranollers.cat/
https://www.vedrunagracia.cat/
https://www.virolai.com/es/
https://escolacintra.cat/
http://www.elllindar.org/es/
http://www.ub.edu/grop/es/presentacion-grop/
https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat5/
http://linkedin.com/in/cristina-feixas
http://linkedin.com/in/ramon-grau-16394b29


INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Podeu fer la inscripció clicant al següent enllaç:

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció.
El dia anterior a la sessió rebreu per correu electrònic l’enllaç d’accés al moodle on trobareu els accessos al zoom de cada
activitat.   

L’import d’aquesta jornada és de 60€ per a participants d'entitats adherides a la FECC i de 84€ per a altres cassos. 

Totes les targetes són vàlides. El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit com

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 la gestió, 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 la FECC es quedi cap registre de dades de les targetes.

Data límit d’inscripció: fins el 3 de febrer (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

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

 

 
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=3035

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA JORNADA REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA
 

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

DESTINATARIS

Orientadors i tutors dels darrers cursos de l’ESO que han d’acompanyar els alumnes en l’elecció d’estudis postobligatoris. Tutors de
batxillerat i de cicles formatius, que han de fer una funció anàloga en l’elecció d’estudis superiors. Docents que vulgui conèixer
millor l’arquitectura del sistema educatiu i les qüestions clau de l’orientació vocacional.

La Jornada té una part comuna per tots els assistents i dos taules rodones i ponències diferenciades en funció dels interessos dels
participants, al llarg de la jornada els assistents poden escollir la taula i ponència accedint al zoom corresponent a través del
moodle.

Cada activitat començarà i acabarà puntualment per permetre que els assistents puguin accedir fàcilment.

http://www.escolacristiana.org/
mailto:fecc@escolacristiana.org
https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es

