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1. Introducció 

 

Quart de la ESO és un curs on l‟alumnat ha de prendre una de les decisions més importants de 
tota l‟etapa educativa. La decisió sobre quins estudis cursar o quin camí seguir l‟any següent 
marcarà el seu futur. 
 
Quin paper juguen la procedència de l‟alumnat, el context familiar i el context socioeconòmic en 
aquesta presa de decisió? Les expectatives dels joves de quart d‟ESO, estan relacionades amb 
la desigualtat social? Influeix si es tracta d‟un institut de centre o de barri a l‟hora d‟escollir 
l‟itinerari formatiu? Fins a quin punt la cruïlla que suposa el pas a l‟educació post obligatòria és 
un encreuament de camins amb dificultats de decisió i d‟elecció per al jovent?  
 
Amb aquest treball s‟intenten donar resposta a aquestes i altres preguntes, mostrant les 
tendències que segueixen els alumnes a l‟hora d‟escollir les seves preferències, focalitzant 
especialment l‟atenció en les vies de caire tècnic.   
 
La primera part d‟aquesta memòria consisteix en la definició i contextualització de l‟actual marc 
educatiu seguida de la recerca de dades existents sobre les tendències que segueix l‟alumnat 
de Catalunya respecte a la gran pregunta que tots ells es fan: “Què vull fer després de l’ESO?”.  
 
A continuació es realitza un estudi sociològic, mitjançant enquestes, entre una mostra 
d‟alumnes de 4t d‟ESO de diferents centres de Barcelona i comarques per tal de, partint d‟unes 
hipòtesis prèviament triades, analitzar en què es basa l‟elecció i quins són els principals factors 
que influeixen en la mateixa (entorn, família, escola, etc.) per poder detectar carències i 
dificultats que afecten a la seva lliure elecció.   
 
Un cop analitzats els resultats es proposen accions i recursos que poden ser utilitzats en els 
diferents centres per garantir i facilitar la informació i suport als alumnes per tal de diversificar la 
seva tria en acabar els estudis obligatoris.         
 
 

1.1 Objectius 

 
Aquest treball té com a objectiu general analitzar els condicionants (familiars, socials, 
econòmics...) que intervenen en la tria d‟estudis o professions de caire tècnic o no, per part dels 
alumnes de quart d‟ESO.  
 
Altres objectius específics derivats d‟aquest primer són: 
 

- Observar quines són les preferències dels alumnes segons la tipologia d‟institut
1
. 

 
- Identificar quines dificultats tenen els alumnes a l‟hora d‟escollir lliurement les seves 

preferències. 
 

- Realitzar un recull dels recursos existents per facilitar la tasca d‟orientació formativa i 
laboral que realitzen els centres. 
 

- Realitzar propostes per mostrar als centres educatius i als joves els recursos informatius, 
socialitzadors i formatius que faciliten la tria del món laboral o l‟educació post-obligatòria. 

 

                                                   

1
 Cal especificar que aquest objectiu s‟ha hagut d‟acotar més respecte a l‟inicial incorporat a la proposta 

de treball de fi de màster aprovada per l‟ORM degut a motius de limitació temporal.  
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2. Definició i context 

2.1 Marc educatiu 
 

L‟actual sistema educatiu a Catalunya ve marcat per la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol 
(DOGC 5422, 16.07.2009)). Aquest ofereix diverses possibilitats pels estudiants un cop 
acabada l‟ESO. Les opcions entre les que es pot escollir són diverses, depenent de si s‟ha 
obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o no.  
 
Per als alumnes que han obtingut el graduat es presenten les següents vies: 

 

- Batxillerat: comprèn dos cursos acadèmics que es realitzen normalment entre els 16 i 18 

anys. S‟organitza en tres modalitats: Arts, Ciència i Tecnologia i Humanitats i Ciències 

Socials. Cada modalitat consta d‟una part comuna, integrada per les matèries comunes i la 

tutoria, i una part diversificada, composta per les matèries de modalitat, les matèries 

optatives i el treball de recerca. La seva finalitat és aconseguir la formació integral de 

l‟alumne, tant en la dimensió intel·lectual com en la humana i social, i ajudar als estudiants 

a decidir si volen continuar els seus estudis a la universitat o no i en què es volen 

especialitzar. El batxillerat va coordinat amb els estudis posteriors, tant professionals com 

universitaris, i els continguts són reconeguts a l‟entorn europeu i per accedir al món 

laboral. 

 

- Cicles Formatius de Grau Mitjà: Aquests cicles formen als alumnes per desenvolupar una 

professió dins del mercat laboral, a més de comprendre l‟organització i les característiques 

del sector corresponent i els mecanismes d‟inserció professional; conèixer la legislació 

laboral i els drets i les obligacions que se‟n deriven, i adquirir els coneixements i les 

habilitats necessaris per treballar en condicions de seguretat i prevenir possibles riscs 

derivats de les situacions de treball. Els cicles formatius de grau mitjà s‟agrupen en 

famílies professionals i tenen una durada d‟un o dos cursos acadèmics. En acabar, els 

alumnes poden incorporar-se als Cicles Formatius de Grau Superior mitjançant una prova 

d‟accés.   

 

- Ensenyaments de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny: L‟objectiu d‟aquests 

ensenyaments és formar l‟alumnat en l‟adquisició de les tècniques i el coneixement dels 

materials i eines necessàries per fer les tasques pròpies de l‟ofici. Per accedir a aquests 

estudis s‟ha de realitzar una prova específica. Els alumnes que els superen reben el títol 

de Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny en l‟especialitat corresponent. Aquest títol permet 

l‟accés directe a la modalitat de Batxillerat d‟Arts. Mitjançant una prova d‟accés es pot 

accedir també als ensenyaments de grau superior d‟aquesta especialitat.  

 

- Ensenyaments Esportius: Tenen com a finalitat preparar als alumnes per a l‟activitat 

professional en el sistema esportiu en relació amb una modalitat o especialitat esportiva en 

els diferents nivells de: iniciació, tecnificació i alt rendiment. El grau mitjà està compost per 

dos cicles: cicle inicial i cicle final, el qual comporta l‟obtenció del títol de tècnic o tècnica 

d‟esport en l‟especialitat cursada, equivalent al títol de grau mitjà de formació professional. 

Per obtenir el títol d‟alt rendiment cal cursar el grau superior d‟aquesta família 

d‟ensenyaments. Per accedir, tant al cicle mitjà com al superior, es requereix una prova 

d‟accés de caràcter específic.    

 
Per altra banda trobem els alumnes que no han aprovat l‟ESO. Aquests tenen la possibilitat de 
preparar-se per superar una prova d‟accés a cicles formatius o als ensenyaments artístics i 
d‟esports. A més poden acollir-se a un programa de garantia social, entrar en una casa o taller 
d‟oficis o realitzar un curs de formació ocupacional. 
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- Prova per accedir als cicles formatius, ensenyaments artístics i d’esports: Es tracta d‟una 

prova convocada anualment que, un cop superada, permet la matriculació en un cicle 

formatiu de grau mitjà, als ensenyaments artístics i d‟esports.  

 

- Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI): Són programes que pretenen 

desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la 

inserció laboral dels alumnes. La seva finalitat, a part de proporcionar aquestes 

competències, és facilitar l‟obtenció del títol de graduat en ESO i donar la formació per 

poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments. Tenen una durada d‟un o dos 

cursos acadèmics. S‟estructuren en mòduls obligatoris (Mòduls de Formació Professional i 

Mòduls de Formació General) i mòduls voluntaris, destinats a l‟obtenció del Graduat en 

ESO.    

 

- Formació ocupacional: Els cursos de formació ocupacional proporcionen els coneixements 

bàsics per a realitzar feines i oficis a diversos sectors. Solen ser cursos subvencionats i 

gratuïts. La durada i el contingut són variables, i per accedir-hi només s‟ha de demostrar 

que no s‟està treballant actualment i estar inscrit a les oficines de treball de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

El següent esquema resumeix de forma simplificada aquest marc educatiu actual a Catalunya.    

M
Ó

N
 LA

B
O

R
A

L

 Títol de Graduat en 
ESO

SI

NO

Batxillerats

CFGM i CFGM d’Arts 
Plàstiques i Disseny

Universitat

CFGS i CFGS d’Arts 
Plàstiques i Disseny

4t d’ESO

PQPI

Formació 
Ocupacional

Ensenyaments 
Esportius GM

Ensenyaments 
Esportius GS

Ensenyaments 
Superiors d’Arts 

Plàstiques i Disseny

PAPA
PAPA

PAPA

PAPA

PAPA

 

Il·lustració 1: Marc educatiu actual en acabar l'ESO. 

 

Una altra opció comú a les dues possibilitats un cop acabada l‟ESO és accedir al món laboral. 
No obstant cal tenir en compte que, encara que a partir dels 16 anys ja es pot accedir 
legalment a una feina, la preparació que es té a aquesta edat no permet ocupar més que llocs 
d‟escassa qualificació i amb molt poques possibilitats de promoció.  
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58% 

1% 
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2.2 Recull de dades existents 

 

A partir de la pàgina web del Departament d‟Ensenyament [1] podem accedir a algunes dades 
estadístiques útils per afrontar aquest treball. A continuació es realitza un petit anàlisi de les 
tendències i preferències de l‟alumnat pel que fa a estudis de Batxillerat, Cicles Formatius de 
Grau Mitjà (inclosos els d‟Arts Plàstiques i Disseny) i PQPI derivat de l‟estudi d‟aquestes dades. 

Els resultats següents s‟han obtingut amb les estadístiques dels alumnes que van cursar 4t 
d‟ESO a Catalunya al curs 2009-2010 i, per tant, van accedir als estudis post-obligatoris al curs 
següent (2010-2011).  

 

Alumnes de 4t ESO al curs 
2009-2010 

63793 

Dels quals van repetir 

6072 

Per tant, passen de 4t d’ESO 

57721 

 

Taula 1: Dades alumnes curs 2010-2011 

 

Observem que el total d‟alumnes als estudis 
post-obligatoris i als PQPI és un 36% superior 
als alumnes que es van graduar al curs 
anterior. Això demostra que algú que es gradua 
en un curs determinat potser no cursa l‟any 
immediatament posterior cap estudi però acaba 
reincorporant-se al sistema. A més, la 
diferència encara seria major ja que no s‟han 
tingut en compte a aquells alumnes que, en 
acabar 4t d‟ESO decideixen cursar 
Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà o 
incorporar-se directament al món laboral.  

 

2.2.1. Batxillerat 

 

Centrant-nos a les dades dels estudiants de 1r de Batxillerat, les preferències de modalitat són 
les mostrades a la següent taula. Cal observar que s‟ha introduït també el número de dones 
que cursen cada modalitat com a paràmetre per a posteriors anàlisis.  

 

 
Total alumnes 1r Dones 

Batxillerat 45310 24152 

Ciències i tecnologia 21392 9389 

Humanitats i ciències socials 21169 12883 

Arts 2749 1880 

Taula 2: Alumnat batxillerat segons modalitat i sexe 

Al curs 2010-11 

Batxillerat (1r) CFGM (1r) PQPI 

45310 32716 659 

Dels quals són 
repetidors 

Dels quals són 
repetidors 

 

4204 3840 

Il·lustració 2: Número d’alumnes al primer curs     
dels estudis post-obligatoris 
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38,9% 

53,3% 

7,8% 

Distribució dones segons 
modalitatf(%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

47,2% 
46,7% 

6,1% 
 Distribució alumnat segons 

modalitat (%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

45,5% 

46,8% 

7,7% 

Distribució alumnat centres públics 
segons modalitat (%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

36,8% 

53,6% 

9,6% 

Distribució dones centres públics 
segons modalitat (%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

 

 

Observant la tendència general de l‟alumnat veiem que existeix un gran desequilibri entre les 
modalitats de ciència i tecnologia i humanitats i ciències socials i la d‟arts, estant les dues 
primeres molt properes entre sí en nombre d‟alumnat.  

Pel que fa a les dones veiem que, mantenint la desigualtat esmentada en el paràgraf anterior 
entre la modalitat d‟arts i la resta, ara la tendència és més favorable per a la via d‟humanitats i 
ciències socials vers la científica i tecnològica. Així, podem apreciar com al batxillerat 
humanístic i de ciències socials la presència de dones és superior a la d‟homes i al científic i 
tecnològic passa a l‟inrevés. 

Per últim, la següent taula mostra les preferències de modalitat segons el tipus de centre 
(públic, concertat i privat). 
 

 Tipus de centre 

Públics Concertats Privats 

Modalitat Total Dones Total Dones Total Dones 

Ciències i tecnologia 13612 6039 3139 1313 4641 2037 

Humanitats i ciències socials 14006 8790 3070 1795 4093 2298 

Arts 2318 1569 135 101 296 210 
 

Taula 3: Alumnat batxillerat i sexe segons modalitat i tipus de centre 

 

Si estudiem les dades fixant-nos en la tipologia de centre, tenim que: 

    

Il·lustració 3: Distribució alumnat batxillerat segons modalitat i sexe 

Il·lustració 4: Distribució alumnat batxillerat centres públics segons modalitat i sexe 
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2,1% 

Distribució alumnat centres privats 
concertats segons modalitat (%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

40,9% 

55,9% 

3,1% 

Distribució dones centres privats 
concertats segons modalitat (%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

51,4% 45,3% 

3,3% 

Distribució alumnat centres privats 
no concertats segons modalitat (%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

44,8% 
50,6% 

4,6% 

Distribució dones centres privats   
no concertats segons modalitat (%) 

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

 

 

 

Podem observar que la modalitat d‟arts, encara que és la menys escollida a tots els centres, 
presenta una major proporció d‟alumnes als centres públics que a la resta (aproximadament un 
4,5 % superior). Respecte a les altres dues categories, observem que a les dos categories de 
centres privats els alumnes que decideixen cursar estudis científic-tècnics supera als 
d‟humanitats i ciències socials. A més, veiem que aquesta proporció és bastant més elevada 
als centres privats no concertats que als concertats. Als centres públics, encara que estant 
bastant igualat, observem que passa just al contrari, tenint una proporció d‟alumnes més alta a 
la modalitat d‟humanitats i ciències socials que a la de ciències i tecnologia.     

Estudiant la població de dones podem veure com a les tres categories de centre aquestes 
tendeixen més cap a estudis d‟humanitats i ciències socials. Concretament, la proporció de 
dones que escull estudis científic-tècnics augmenta a mesura que passem de centre públic (on 
presenta el menor número) a privat concertat i no concertat.  

D‟aquestes dades podem començar a intuïr, encara que les diferències són mínimes i seria 
interessant contrastar-les amb altres cursos

2
, que un factor condicionant per determinar com es 

distribueix l‟alumnat en modalitats de batxillerat podria ser el tipus de centre. Aquest, sol estar 
lligat al nivell socioeconòmic de la població.  

D‟aquí podem començar a especular una de les hipòtesis que s‟analitzaran més endavant a 
l‟hora d‟estudiar les preferències dels alumnes de 4t d‟ESO: la influència del factor 
socioeconòmic a l‟hora de triar estudis de caire tècnic o no.     

                                                   

2
 Per motius temporals no ha sigut possible realitzar la comparació entre les dades de diferents promocions.  

Il·lustració 5: Distribució alumnat batxillerat centres privats concertats segons modalitat i sexe 

Il·lustració 6: Distribució alumnat batxillerat centres privats no concertats segons modalitat i sexe 
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45,1% 
54,9% 

Distribució alumnat segons tipus de 
cicle (%) 

Científic-tècnics

Altres

2.2.2. Cicles Formatius de Grau Mitjà 

 

Per tal d‟analitzar les dades dels CFGM primer s‟ha realitzat una classificació entre els de caire 
científic-tècnic i altres. La següent taula mostra aquesta classificació (marcant en negreta els 
considerats científics i tècnics). Observem que de les 21 modalitats 13 són d‟àmbit científic i 
tècnic, és a dir, un 61,9 %.    

 

 Total Dones 

CFGM 48344 19957 

Activitats físiques i esportives 1301 241 

Administració 5935 4000 

Activitats agràries 954 133 

Arts gràfiques 621 239 

Manteniment vehicles autopropulsats 4471 65 

Comerç i màrqueting 1698 940 

Edificació i obra civil 152 11 

Electricitat i electrònica 4503 98 

Fusta i moble 509 21 

Hosteleria i turisme 2353 662 

Indústries alimentàries 705 267 

Comunicació imatge i so 295 121 

Activitats marítim-pesqueres 172 10 

Fabricació mecànica 1489 26 

Química 715 318 

Sanitat 8480 6660 

Serveis socioculturals i a la comunitat 3055 2650 

Imatge personal 3093 2914 

Manteniment i serveis a la producció 2348 35 

Tèxtil, confecció i pell 114 94 

Informàtica 5381 452 

 

Taula 4: Famílies de CFGM classificats en científic-tècnics i altres. Alumnat i sexe 

 

 

Pel que fa a la distribució de l‟alumnat es pot 
observar com, malgrat el predomini de les 
opcions de l‟àmbit científic-tècnic, existeix 
una major preferència per les altres 
categories. Els cicles més sol·licitats són els 
de serveis socioculturals i a la comunitat, 
administració i sanitat. Dins dels de caire 
científic i tècnic la preferència és 
manteniment de vehicles autopropulsats, 
electricitat i electrònica i informàtica.     

 

 Il·lustració 7: Distribució alumnat segons tipus de cicle 
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9,4% 

90,6% 

Distribució dones centres públics 
segons tipus de cicle (%) 

Científic-tècnics

Altres

46,9% 53,1% 

Distribució alumnat centres 
públics segons tipus de cicle (%) 

Científic-tècnics

Altres

4,4% 

95,6% 

Distribució dones centres privats 
concertats segons tipus de cicle 

(%) 

Científic-tècnics

Altres

44,5% 
55,5% 

Distribució alumnat centres 
privats concertats segons tipus de 

cicle (%) 

Científic-tècnics

Altres

Pel que fa a les dones, la tendència és encara més oposada a escollir cicles de caire científic-
tècnics. La tendència entre les dones és cursar els cicles d‟imatge personal, serveis 
socioculturals i a la comunitat, sanitat i administració. D‟aquestes dades podem intuir el gran 
esforç que cal fer en el camp de la coeducació.    

 

 
 

Il·lustració 8: Distribució dones segons tipus de cicle 

 

De forma anàloga a com ho hem fet amb els estudiants de batxillerat, també podem classificar 
la tendència dels alumnes de CFGM segons la tipologia de centre. 

 

   

 

8,3% 

91,7% 

Distribució dones segons tipus de 
cicle (%) 

Científic-tècnics

Altres

Il·lustració 9: Distribució alumnat CFGM centres públics segons tipus de cicle i sexe 

Il·lustració 10: Distribució alumnat CFGM centres privats concertats segons tipus de cicle i sexe 
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5,9% 

94,1% 

Distribució dones centres privats 
no concertats segons tipus de cicle 

(%) 

Científic-tècnics

Altres

22,4% 

77,6% 

Distribució alumnat centres 
privats no concertats segons tipus 

de cicle (%) 

Científic-tècnics

Altres

 

En aquest cas observem com el nombre d‟alumnat que cursa especialitats de caire científic-
tecnològic es redueix a mesura que passem de centres públics (on el nombre és major) a 
privats concertats i no concertats. Respecte a les dones, als centres públics és on aquestes 
tenen major presència dins d‟aquestes especialitats, sent aquesta molt reduïda.   

 

2.2.3. Abandonament dels estudis 

 

S‟entén per abandonament escolar la situació de joves que no tenen el títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria o que, un cop finalitzada la ESO, decideixen no continuar amb 
els estudis post-obligatoris (Batxillerat, CFGM o altres).  

Segons dades de l‟observatori Idescat [2], durant els últims anys aquesta dada es situa entorn 
al 30%, sent superior pels nois que per les noies. 

 

   Homes Dones Total 

Abandonament prematur a Catalunya (%) 34,6 23,2 29,0 

 

Taula 5: Abandonament prematur a Catalunya l'any 2010 

 

És d‟esperar que el percentatge d‟abandonament prematur es redueixi en els pròxims anys 
degut a l‟actual situació econòmica. Molts dels estudiants que van deixar els estudis s‟estan 
reenganxant al sistema, tal i com s‟ha mostrat a la taula 1. A més, és previsible que aquells que 
valoraven l‟opció d‟abandonar els estudis, s‟esforcin per continuar degut a la manca 
d‟alternatives al mercat laboral.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 11: Distribució alumnat CFGM centres privats no concertats segons tipus de cicle i sexe 
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3. Estudi sociològic  

 

Aquesta segona part del treball consisteix en la realització d‟un treball de camp per tal 
d‟investigar sobre els principals factors i variables que influeixen en la tria dels alumnes de 4t 
d‟ESO, centrant-nos principalment en aquelles vies de caire tècnic (o científic-tecnològic). 

Per fer-ho s‟ha elaborat i repartit una enquesta entre diversos grups d‟alumnes de 4t d‟ESO de 
diferents instituts, principalment de Barcelona i comarques.   

3.1 Hipòtesis prèvies 

 
A l‟hora d‟afrontar l‟estudi és necessari formular una sèrie d‟hipòtesis prèvies. Quin paper 
juguen la procedència de l‟alumnat, el context familiar i el context socioeconòmic en aquesta 
presa de decisió? Les expectatives dels joves de quart d‟ESO, estan relacionades amb la 
desigualtat social? Influeix si es tracta d‟un institut de centre o de barri a l‟hora d‟escollir 
l‟itinerari formatiu? Fins a quin punt la cruïlla que suposa el pas a l‟educació post obligatòria és 
un encreuament de camins amb dificultats de decisió i d‟elecció per al jovent? 
 
Les següents hipòtesis tracten de donar resposta a aquestes i altres preguntes.   
 

3.1.1. Desigualtats socials i econòmiques 

 

Tal i com mostren diversos estudis [3], el sistema educatiu i el comportament de l‟alumnat estan 
marcats per diversos processos de segmentació social derivada, en bona part, de les 
desigualtats socioeconòmiques.  

S‟espera que la tendència dels joves procedents de famílies de classe mitjana professional o 
de superior nivell formatiu sigui optar principalment per itineraris acadèmics (batxillerat), mentre 
que els fills i filles de famílies treballadores o amb dèficit formatiu ho facin més pels 
eminentment professionals (CFGM).  

A més, es vol observar si els alumnes que mostren la intenció d‟abandonar el sistema són 
majoritàriament aquells procedents de famílies amb dèficit formatiu o a amb dificultats 
econòmiques elevades.  

Aquests mateixos estudis esmentats anteriorment mostren com les desigualtats també són 
presents per nacionalitat. El grup social amb una vulnerabilitat més gran en el pas pel sistema 
educatiu post-obligatori és el de nacionalitat estrangera. Més del 50% de la població estrangera 
de 17 anys ja ha abandonat el sistema educatiu. Amb les nostres dades recollides es pretén 
reafirmar aquest fet i analitzar la tendència que segueixen els que continuen al sistema 
educatiu. Aquesta s‟espera que sigui generalment cap a PQPI (si no han pogut obtenir el 
graduat d‟ESO) o cap a CFGM.   

 

3.1.2. Desigualtats per gènere 

 

Amb les dades observades a l‟apartat 2 resulta obvi esperar que el sexe de l‟alumnat marcarà 
enormement la tendència a triar vies de caire tècnic o no. Es preveu que l‟alumnat femení que 
decideixi continuar els estudis post-obligatoris tendeixi més vers el batxillerat d‟humanitats i 
ciències socials o CFGM de caire no tècnic (administració, sanitat...).   

Això també s‟espera que passi amb els que pensin incorporar-se al món laboral, optant 
generalment els homes més cap a professions de caire tècnic.  

Encara que els motius d‟aquestes desigualtats queden fora de l‟abast d‟aquest treball, a la 
bibliografia es poden trobar diversos estudis al respecte [4].   
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3.1.3. Influència dels pares 

 

Un altre factor a estudiar és el recolzament familiar. S‟analitzarà si el fet que l‟alumne es senti 
recolzat per la família influeix en la tria que aquest realitza vers estudis o professions de caire 
tècnic o no.  

A més d‟això, amb el nostre estudi, es pretén veure si els alumnes procedents de famílies amb 
estudis de caire tècnic tenen més preferències per escollir aquest tipus de formació o no.  

 

3.1.4. Informació o desinformació? 

 

Un factor principal de l‟estudi és avaluar el grau d‟informació que tenen els estudiants sobre les 
sortides que tenen en acabar l‟ESO. S‟espera que un factor determinant en la decisió de no 
continuar estudiant sigui la desinformació que senten els alumnes sobre les possibles opcions 
que tenen. En canvi, s‟espera que aquells que tenen clar què volen fer en acabar l‟ESO i, a 
més, aquesta via concorda amb les seves aspiracions de futur, manifestin un grau d‟informació 
elevat.   

       

3.2 Variables analitzades 

 

Un cop hem vist les hipòtesis sobre les quals s‟articula aquest estudi, es hora de fixar-nos en 
les variables analitzades i com s‟han recollit en els diferents ítems de l‟enquesta.  

 

 Gènere de l’estudiant i nacionalitat. La variable es recull al primer ítem de l‟enquesta: 

l‟encapçalament.    

 

Il·lustració 12: Ítem 1 - Gènere i nacionalitat 

 

 Grau informació de l’alumnat. Aquest segon ítem pretén recollir si els alumnes se senten o 

no ben informats sobre les sortides que tenen en acabar la ESO. A través dels resultats 

obtinguts es pot valorar la necessitat de millorar o posar en marxa propostes d‟acció 

referents a orientació acadèmica i professional.   

 

Il·lustració 13: Ítem 2 - Grau informació de l'alumnat 

 

 Elecció. Aquest ítem pregunta directament als alumnes què és el que volen fer en acabar 

l‟ESO. És l‟element principal de l‟enquesta i sobre el qual s‟articula tota la resta. És a l‟únic 

ítem al qual s‟ha incorporat una opció „No sap/No contesta‟ (NS/NC) ja que es considera 

que existeix la possibilitat que els alumnes encara no tinguin clar què és el que volen fer, i 

aquesta forma part de les possibilitats d‟estudi. La resta d‟ítems són suficientment tancats 

perquè l‟alumne tingui una resposta, estant la opció NS/NC fora dels cassos d‟estudi.  
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Il·lustració 14: Ítem 3 - Elecció 

 

 Motiu de l’elecció. Permet saber si l‟alumne basa la seva elecció en allò que realment vol 

fer (vocació), consells, comoditat o altres possibilitats que pugui aportar. Cal remarcar que 

no es pretén enfocar les tres primeres opcions com a preferents, sinó que per motius 

d‟espai s‟han hagut de triar tres d‟entre el gran ventall de possibilitats. Amb l‟opció “Altres” 

es pretén que l‟alumne pugui aportar qualsevol altre motiu fora dels exemplificats, com per 

exemple afinitats amb algun professor, oficis familiars, possibilitat de trobar feina, etc... .   

 

Il·lustració 15: Ítem 4 - Motiu de l'elecció 

 

 Recolzament familiar. L‟ítem vol veure si els alumnes se senten recolzats per la família a 

l‟hora de prendre una decisió o, pel contrari, aquesta mostra indiferència per l‟elecció de 

l‟estudiant.   

 

Il·lustració 16: Ítem 5 - Recolzament familiar 

 

 Dificultats. Es pretén analitzar en quins cassos sorgeixen problemes econòmics, de manca 

d‟oferta formativa o altres que dificulten a l‟estudiant la possibilitat de dur a terme la seva 

preferència.  

 

Il·lustració 17: Ítem 6 - Dificultats 

 

 Situació, ocupació i estudis dels pares. Aquest ítem s‟ocupa de la influència dels pares en 

la tria de l‟alumne segons el perfil d‟aquests. Amb ell s‟espera obtenir detalls de les 

famílies com possibles casos de desestructuració familiar, situacions d‟atur que dificultin 

els estudis per motius econòmics i la influència del grau d‟estudis dels pares en la tria dels 

fills, així com el caire tècnic o no d‟aquests.      
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Il·lustració 18: Ítem 7 - Situació, ocupació i estudis dels pares 

 

 Meta de l’estudiant. Per últim, s‟ha volgut recollir la meta de l‟estudiant. És a dir, allò que 

vol ser en el futur. Amb aquest ítem es pretén valorar fins a on vol arribar l‟estudiant en 

funció de les seves aspiracions i si la via escollida en acabar l‟ESO és la més adient o no 

per aconseguir-ho.     

 

Il·lustració 19: Ítem 8 - Meta de l'estudiant 

 

La última variable amb la que es treballarà, i una de les més importants, és el nivell econòmic 
del centre i el seu alumnat. Per fer-ho, es partirà del tipus de centre (públic-privat) i de 
l‟observació de la mitjana d‟alumnes que en formen part.  

 

3.3 Població estudiada 

 

Per realitzar l‟estudi s‟han triat un total de 12 centres d‟Ensenyament Secundari de Catalunya. 
S‟ha focalitzat l‟àrea d‟estudi a Barcelona i comarques pròximes, encara que també s‟han 
agafat mostres de zones més allunyades. Per motius de privacitat en aquesta memòria no es 
recolliran els noms dels centres estudiats, només s‟hi farà constar la localització, tipologia i 
nivell socioeconòmic mitjà de l‟alumnat.  

 

Centre Ubicació Tipus Nivell socioeconòmic mig 

1 Sabadell Públic Baix 

2 Hospitalet Públic Baix 

3 Sant Boi Públic Baix 

4 Cerdanyola del Vallès Públic Mitjà 

5 Mataró Públic Mitjà 

6 Les Franqueses del Vallès Públic Mitjà 

7 Solsona Públic Mitjà 

8 Berga Públic Mitjà 

9 Terrassa Privat (concertat) Alt 

10 Barcelona Privat (concertat) Alt 

11 Esplugues de Llobregat Privat (concertat) Alt 

12 Igualada Privat (concertat) Alt 

 

Taula 6: Característiques dels centres estudiats 
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La següent figura mostra la ubicació d‟aquests centres.  

 

 

Il·lustració 20: Distribució geogràfica dels centres estudiats 

 

Cal fer constar que el número de centres de secundària seleccionats (només 12 dels 1040 que 
hi ha a Catalunya) no resulta suficient per aconseguir una mostra totalment significativa pel que 
fa a la varietat de centres (s‟haurien d‟estudiar més de 60, com a mínim). No obstant, per 
motius temporals s‟ha hagut d‟acceptar aquest fet.  

Un factor que sí s‟ha tingut en compte és aconseguir un número d‟alumnes estudiats totals 
suficients per obtenir una mostra significativa. Per fer-ho s‟estudiarà una mostra aleatòria 
d‟alumnes de 4t d‟ESO. Per tal d‟aconseguir l‟aleatorietat entre els alumnes de cada centre, un 
criteri fonamental a l‟hora de repartir les enquestes és que es faci a les hores de tutoria, ja que 
és durant aquestes que trobem a tot el grup junt sencer. El nombre mínim d‟alumnes a estudiar 
vindrà donat pels següents càlculs estadístics [5]: 

 

 

 

   (
 

 
)
 

          

 

  
  

  
  
 

 

     

 

 

El primer pas consisteix en calcular el número teòric d‟elements de la mostra. Per fer-ho hem 
d‟obtenir els valors de z, ԑ, p i q. Per calcular-los, hem de tenir en compte el número d‟alumnes 
que conformen la població. Segons l‟avenç de dades del Departament d‟Ensenyament del curs 
2011-2012 [6], el nombre d‟alumnes de 4t d‟ESO matriculats a Catalunya aquest curs és de 
        .   

 Assumirem un marge de confiabilitat del 95%, per tant, segons la literatura [5] 
treballarem amb        . 
 

 Per estimar el valor d‟error assumit, tenim que: 

n0: Quantitat teòrica d‟elements de la mostra. 

n: Quantitat real d‟elements de la mostra. 

N: Número total d‟elements que conformen la població. 

z: Valor estandarditzat en funció del grau de confiabilitat de la  
mostra calculada.   

ԑ: Error assumit en els càlculs. 

p: Probabilitat de la població que presenta les característiques. 

q: Probabilitat de la població que no presenta les 
característiques. 
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- Per             S‟assumeix           (un error del 10%). 

- Per           S‟assumeix            (un error del 5%). 

Així, treballarem amb        . 

 

 El paràmetre q, fa referència a l‟estimació de quin percentatge de la mostra no pot 
presentar les mateixes característiques de la població, degut a diversos factors 
subjectius i objectius dels individus que la conformen. Prendrem aquest paràmetre 
com: 
 

- Per             S‟assumeix          (un 1%). 

- Per             S‟assumeix          fins          (entre 1 i 2 %). 

- Per             S‟assumeix          fins          (entre 2 i 5 %). 

- Per              S‟assumeix          fins          (entre 5 i 10 %). 

- Per           S‟assumeix          fins          (entre 5 i 20 %). 

Per tant, en el nostre cas treballarem amb un factor        .  

 

 Per últim, sabem que la probabilitat p de població que presenta característiques 

similars vindrà donada per: 

          

 

Amb això, podem estimar el valor del paràmetre      com: 

   (
 

 
)
 

     (
    

    
)
 

               

Cal tenir en compte que el valor que realment ens interessa és  . Aplicant l‟equació anterior, 
obtenim: 

  
  

  
  
 

 
     

  
     
      

       

 

 

Amb això, podem dir que, tenint en compte la limitació de centres d‟estudi, per aconseguir una 
mostra significativa de població hem de realitzar, com a mínim unes 245 enquestes.  

La següent taula mostra el nombre d‟alumnes total estudiat, tenint en compte aquests càlculs.  

 

Centres Alumnes estudiats 

Nivell socioeconòmic mig baix (3) 75 

Nivell socioeconòmic mig mitjà (5) 118 

Nivell socioeconòmic mig alt (4) 56 

 Total: 249 

 

Taula 7: Població total estudiada 
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3.4 Anàlisi de resultats 

 

Un cop realitzades les enquestes s‟ha procedit al seu 
anàlisi. Existeixen molts programes informàtics per 
estudiar enquestes de forma automatitzada, però tots 
ells són de pagament o bé presenten una versió de 
prova amb la possibilitat d‟introduir un número tan 
limitat de qüestionaris que els fan totalment inservibles 
per aquest projecte. Així, els resultats han sigut recollits 
i tractats amb un fitxer d‟Excel. A continuació es 

mostren de forma ordenada les dades obtingudes.  

 

3.4.1 Tendència segons el nivell socioeconòmic mig de l’alumnat i les famílies 

 

Els resultats mostren com a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic dels alumnes i les 
seves famílies també ho fa la tendència que aquests tenen a escollir estudis o professions de 
caire tècnic.  

 

 
 

Il·lustració 22: Estudis o professions de caire tècnic segons nivell socioeconòmic 

 

A continuació es mostra una taula amb les preferències dels estudiants un cop acabada l‟ESO 
obtingudes a partir d‟aquest estudi. Pel que fa als estudis de batxillerat s‟observa com la 
tendència d‟elecció d‟aquesta via augmenta a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic de 
la població estudiada. El mateix passa amb els cicles formatius de grau mitjà que, sent sempre 
l‟opció més escollida dintre de la família dels ensenyaments professionals, el nombre 
d‟alumnes que l‟escullen d‟entre les opcions d‟aquesta família va augmentant a mesura que ho 
fa el nivell socioeconòmic, fins arribar a ser total.   

Pel que fa a l‟elecció del món laboral com a preferència, aquesta ha sigut mínima comparat 
amb les altres opcions. Com era d‟esperar, la tendència mostra com disminueixen el nombre 
d‟estudiants que decideixen incorporar-se al món laboral a mesura que augmenta el seu nivell 
socioeconòmic, passant d‟un 3% de la població al 0%.  

Per últim, cal fer constar que només als centres catalogats com de nivell baix s‟han trobat 
alumnes decidits en deixar d‟estudiar sense buscar cap tipus de feina (un 1% de la població).   

Il·lustració 21: Fitxer d'anàlisi de resultats 
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Taula 8: Preferències dels estudiants en acabar l’ESO segons nivell socioeconòmic 

Nivell socioeconòmic baix Nivell socioeconòmic mitjà Nivell socioeconòmic alt 

Què vols fer en acabar l’ESO? 

   

Tendències dins del Batxillerat 

   

Tendències dins la família d’Ensenyaments Professionals 
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Tendència al món laboral 

  

Cap estudiant d‟entre la població estudiada als 
centres de nivell socioeconòmic mitjà alt (tots ells 
privats) va manifestar la voluntat d‟incorporar-se al 
món laboral un cop acabada l‟ESO. 
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3.4.2 Tendència de l’alumnat estranger 

 

Pel que fa a la tendència de l‟alumnat estranger, s‟ha observat que aquesta també depèn 
totalment del nivell socioeconòmic de la població. Les dades recollides mostren com aquesta 
tipologia d‟alumnat té preferències diferents a mesura que augmenta el seu nivell 
socioeconòmic.  

 

Il·lustració 23: Tendència alumnat estranger 

 

S‟observa com la preferència principal passa de la família d‟ensenyaments professionals (PQPI 
i CFGM exclusivament) a batxillerat. Pel que fa a l‟alumnat estranger dels centres de nivell 
socioeconòmic alt, no s‟ha incorporat la gràfica ja que la totalitat d‟aquests alumnes tendeix pel 
batxillerat.  

Aquestes dades són bastants més optimistes de les esmentades anteriorment a l‟apartat 
d‟hipòtesis on, segons estudis trobats [3], més del 50% de la població estrangera tendeix a 
abandonar el sistema educatiu.  

Per últim, cal fer constar que la totalitat d‟alumnes que han escollit l‟opció de „treballar‟ o „deixar 
d‟estudiar sense treballar‟ són de procedència estrangera i nivell socioeconòmic mig-baix. 
Aquests alumnes, a més, s‟ha vist que procedeixen de famílies amb dèficit formatiu elevat, o 
directament sense estudis, i greus dificultats econòmiques.    

 

3.4.3 Dones a les professions i estudis de caire tècnic 

 

Tal i com es va veure a les dades recollides a l‟apartat 2.2, els resultats mostren una gran 
desigualtat pel que fa a la tria de professions o estudis de caire tècnic entre els homes i les 
dones.  

 

 Homes Dones 

Centres N.S. Baix 76 % 24 % 

Centres N.S. Mitjà 63 % 37 % 

Centres N.S. Alt 83 % 17 % 

 
Taula 9: Sexe de l'alumnat als estudis i professions de caire tècnic 

 
 

Com es pot veure, el sexe és un factor determinant pel que fa a la tria d‟aquest tipus de 
sortides. El nombre de noies que es decanten per estudis tècnics postobligatoris és molt inferior 
al dels nois. Amb això es posa de manifest un dels camps sobre el qual resulta imprescindible 
continuar treballant dia a dia: la coeducació.      
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3.4.4 Els pares com a factor condicionant 

 

Una part important de l‟estudi es centrava en veure la influencia de la situació, ocupació i 
estudis dels pares en la tria realitzada pels alumnes. Per fer-ho el primer pas ha sigut classificar 
aquests aspectes segons la tipologia de centres estudiats. Així, s‟ha pogut obtenir un perfil de 
les famílies que formen cadascun dels agrupaments socioeconòmics realitzats. A taula 10 
ubicada a la pàgina següent es poden veure les dades obtingudes. 

Observem com a tots els tipus de centres la majoria de pares es troben casats, presentant els 
centres de nivell baix la taxa més elevada de separacions, encara que amb valors no massa 
diferents de la resta. Pel que fa a les „altres‟ opcions, la gran majoria d‟elles es refereixen a 
situacions de viudetat o abandonament familiar per part d‟algun dels progenitors. Aquesta 
última possibilitat s‟ha trobat pràcticament a la seva totalitat als centres de nivell baix.  

Respecte l‟ocupació, les famílies dels centres de nivell baix són les que mostren un grau més 
elevat d‟atur entre els seus membres. Una gran quantitat d‟aquests manifesten tenir tots dos 
pares sense feina, i la majoria de les famílies només tenen un dels seus membres actius. En 
canvi, als centres de nivell mitjà i alt aquesta situació va canviant progressivament, prenent 
majoria les famílies amb els seus dos membres actius i arribant a eliminar-se totalment les 
famílies amb desocupació total.      

Per últim, el grau d‟estudis és la mostra més clara del nivell cultural de les poblacions 
estudiades. Als gràfics es pot apreciar com aquest va augmentant a mesura que augmenta el 
nivell socioeconòmic de la nostra classificació. Els estudis universitaris van prenent força 
passant de ser pràcticament nuls a ser la gran majoria i les famílies sense estudis o només 
amb primària passen d‟ocupar un dels valors de més pes a eliminar-se completament. 

Un cop fet el perfil d‟aquestes tipologies de famílies pel que fa a situació, ocupació i estudis, es 
va voler aprofundir més en la influència dels estudis dels pares. Partint d‟una de les hipòtesis 
formulades anteriorment, es va analitzar la influència del grau d‟estudis dels pares en els 
itineraris triats pels estudiants, acadèmics (batxillerat) o eminentment professionals (CFGM).    

 

 

El primer gràfic mostra com aquesta 
tendència és clara. Un 80% dels estudiants 
amb pares que han cursat estudis 
postobligatoris (famílies de superior nivell 
formatiu) opten per l‟itinerari acadèmic.  

Un altre factor a estudiar era la influència del 
caire dels estudis dels pares, tècnics o no, en 
l‟elecció dels fills. Per fer-ho, s‟ha buscat la 
correlació entre estudiants que opten per 
itineraris tècnics i els estudis dels seus pares.  

Tal i com mostra el segon gràfic, existeix una 
clara influència del caire dels estudis dels 
pares en l‟elecció i les aspiracions dels seus 
fills. Més d‟un 70% dels estudiants amb pares 
de formació tècnica opten per vies d‟aquest 
caire.    

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 24: Influència estudis dels pares 
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Taula 10: Situació, ocupació i estudis dels pares 

 Nivell socioeconòmic baix Nivell socioeconòmic mitjà Nivell socioeconòmic alt 
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Un altre factor que també s‟ha estudiat és el grau de recolzament familiar. De l‟estudi de les 
enquestes s‟ha pogut veure que, en general, tots els alumnes manifesten un alt grau de 
recolzament familiar a l‟hora de prendre la decisió. Particularitzant als estudiants amb intenció 
de cursar estudis de caire tècnic, tots ells se senten recolzats per la família. En canvi, aquells 
que han optat per ensenyaments professionals de caire artístic o esportiu, el món laboral o 
deixar d‟estudiar sense treballar generalment no compten amb el suport familiar.  

D‟aquesta manera, no podem dir que el recolzament familiar sigui un factor clau a l‟hora de triar 
professions o estudis de caire tècnic, ja que aquest es dona pràcticament en la seva totalitat a 
totes les modalitats de batxillerat i CFGM, siguin tècnics o no.  

 

3.4.5 Motiu de l’elecció i dificultats 

 

La motivació principal manifestada pels estudiants a l‟hora de triar el seu camí és 
majoritàriament vocacional (un 84%). A més, resulta interessant veure com entre els alumnes 
que basen la seva elecció en consells, aquests provenen majoritàriament de pares i familiars, 
professors i orientadors dels centres escolars. Pel que fa a les „altres‟ opcions escollides pels 
alumnes, les raons són principalment limitacions degudes als resultats acadèmics que els 
dificulten fer allò que realment els agradaria.          

 

 

Il·lustració 25: Motiu de l'elecció 

 

Respecte a les dificultats, més de la meitat de la 
població estudiada manifesta tenir dificultats per 
dur a terme la seva elecció. Com era d‟esperar, 
les dificultats econòmiques són majors a mesura 
que disminueix el nivell socioeconòmic de la 
població estudiada. Si estudiem el conjunt 
global de la mostra, aquestes arriben a ser 
gairebé la meitat de totes les manifestades. 
Altra dificultat que ha tingut un gran pes ha estat 
la manca de centres propers. En aquest cas 
particular s‟ha observat que l‟alumnat que la 
manifesta és principalment aquell que vol 
realitzar estudis artístics (ja sigui a batxillerat o a 
ensenyaments professionals), ensenyaments 
esportius i alguns CFGM de caire tècnic. Per 
últim, més d‟un 15% d‟alumnes manifesten 
dificultats derivades del seu rendiment 
acadèmic. Particularitzant en els alumnes 
d‟origen estranger, una de les dificultats més 
nombroses és el domini de la llengua.  

Il·lustració 26: Dificultats 



 

 

Què vull fer després de l’ESO 
23 

23 

3.4.6 Grau d’informació 

 

Un paràmetre preocupant amb el que m‟he trobat un cop realitzat 
l‟estudi és el grau d‟informació que manifesten els estudiants. Cal 
remarcar que aquest estudi s‟ha fet al tercer trimestre de 4t 
d‟ESO, just quan els alumnes han de prendre aquesta decisió tan 
important i, per tant, seria d‟esperar que la informació sobre 
orientació acadèmica fos màxima. No obstant, contra tots els 
pronòstics, un 20% de la població manifesta no sentir-se informat 
de les sortides que tenen en acabar l‟ESO.  

A més, s‟observa que cap dels que volen optar per abandonar el 
sistema educatiu manifesten sentir-se ben informats sobre 
aquestes possibles sortides. 

         

3.4.7 Aspiracions de futur: meta de l’estudiant 

 

La següent taula mostra algunes de les aspiracions majoritàries manifestades pels estudiants 
segons el tipus de centre. S‟observa com aquestes són més ambicioses a mesura que el nivell 
socioeconòmic augmenta.  

 

Què volen ser en el futur? 

Nivell socioeconòmic baix Nivell socioeconòmic mitjà Nivell socioeconòmic alt 

Mecànic Psicopedagog Astronauta 

Llevadora Metge Bomber 

Entrenador de futbol Analista de laboratori Veterinari 

Músic Psicòleg Enginyer 

Administrativa Economista Biòleg 

Escombraire Enginyer Informàtic Fisioterapeuta 

Massatgista Professor Agent de màrqueting 

Futbolista Locutor de ràdio  Biotecnòleg 

Perruquera i estilista Dissenyador d‟interiors Pilot d‟aviació comercial 

Metge Antropòleg Psicòleg 

Mosso d‟Esquadra Dissenyador gràfic Informàtic 

Dissenyador Gràfic Arquitecte Tècnic electricista 

Dissenyador de Moda Dentista Empresari 

Treballador d‟Hosteleria Metge forense Arquitecte 

Veterinari Periodista Meteoròleg 

 

Taula 11: Què volen ser en el futur? 

 

S‟ha fet un petit anàlisi sobre les aspiracions dels estudiants i la via que han escollit en acabar 
l‟ESO i es pot confirmar que els alumnes que manifesten estar ben informats sobre les seves 
sortides han triat una via acord amb les seves aspiracions de futur.  

 

 

Il·lustració 27: Informació 
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4. Recursos d’orientació formativa i laboral 

 

Com s‟ha constatat en aquest treball, hi ha molts casos d‟alumnes desinformats sobre els 
possibles itineraris en acabar l‟ESO. A continuació es realitza un recull de recursos existents 
adreçats a alumnes i famílies, tant de dins com de fora del sistema educatiu. Recursos als 
quals es pot accedir per demanar informació, assessorament i orientació que els ajudin a 
prendre una decisió a l‟hora d‟escollir l‟itinerari acadèmic o professional.   

 

4.1 Recursos del Departament d’Ensenyament 

 

Recurs Més informació 

 
Pla d’acció tutorial de l’institut 
 
Els centres d‟educació secundària compten 
amb un pla d‟acció tutorial que garanteix 
l‟orientació de l‟alumnat mitjançant la 
programació d‟activitats a l‟assignatura de 
tutoria. Els tutors, l‟equip psicopedagògic i tot 
el professorat treballen conjuntament per 
ajudar als alumnes a decidir les opcions 
d‟estudis o sortides professionals. 
 

Dirigir-se als tutors, orientadors escolars, 
coordinadors pedagògics o a la persona 
responsable de l‟orientació al centre.  

 
Portal Estudiar a Catalunya 
 
Pàgina web amb tota l‟oferta formativa del 
Departament d‟Ensenyament. Es recullen els 
diferents estudis, centres i tràmits 
relacionats.  
 
A més, ofereix un cercador d‟estudis i 
recursos d‟orientació per a l‟alumnat. 
Recentment s‟ha posat en marxa el nou 
espai denominat “orientació”, que ofereix 
eines interactives d‟autoconeixement i 
orientació acadèmica i professional 
destinades als estudiants.  
 

 

 
 

http://www.gencat.cat/canaleducacio 
 

 
Saló de l’Ensenyament 
 
Saló que se celebra al més de març a la Fira 
de Barcelona. Durant cinc dies s‟ofereixen 
diverses activitats, xerrades i sessions 
d‟orientació per als alumnes i les famílies. 
 
El saló compta amb l‟Espai Orienta’t, creat 
exclusivament per atendre i escoltar 
personalment l‟alumnat, les famílies i els 
tutors. Es tracta d‟un espai obert a consultes 
i a orientacions atès per especialistes en 
orientació educativa.    
 

Lloc: Recinte Firal de Montjuïc 
Plaça d‟Espanya (BCN) 

 

 
 

http://www.ensenyament.com/ 

http://www.gencat.cat/canaleducacio
http://www.ensenyament.com/
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Portal XTEC: currículum i orientació 
 
Portal d‟orientació acadèmica i professional 
pensat principalment per ser un recurs de 
suport a les sessions de tutoria i orientació 
que es duen a terme als centres.  
 
El portal posa a disposició del professorat un 
gran nombre de recursos d‟orientació 
(presentacions .ppt, vídeos, documents, 
webs,...) sobre cadascun dels itineraris 
disponibles.   
 

 
 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacio

educativa/academica_professional 

 
Portal d’orientació del web edu365.com 
 
El portal „Què vull i què puc estudiar?‟ 
s‟estructura en tres seccions: 
 

- Orientació: Secció on es pot trobar 
orientació acadèmica i professional, 
qüestionaris d‟autoconeixement, itineraris i 
inserció laboral. 
 

- Opcions: S‟hi pot trobar un organigrama 
del sistema educatiu. 

 

- Com ho he de fer?: Espai que explica els 
camins a seguir per satisfer les 
preferències de l‟alumnat pel que fa al seu 
futur acadèmic i professional.  

   

 

 
 

http://www.edu365.cat/orientacio/ 
 

 
Orienta’t.cat  
 
Plataforma amb l‟objectiu d‟oferir un model 
integrat d‟orientació professional per a les 
persones. Pretén facilitar i mostrar tota la 
informació sobre les actuals possibilitats de 
Formació Professional i ajudar a les 
persones a identificar i decidir el nivell de 
Qualificació Professional que volen tenir i 
que les empreses demanen.  
 

 
 

http://www.orientat.cat/ca 

 

Taula 12: Recursos del Departament d'Ensenyament 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/academica_professional
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/academica_professional
http://www.edu365.cat/orientacio/
http://www.orientat.cat/ca
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4.2 Altres recursos disponibles 

 

Recurs Més informació 

 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Es tracta d‟una entitat pública sorgida de la cooperació entre el 
Departament d‟Ensenyament i l‟Ajuntament de Barcelona amb 
l‟objectiu de millorar la gestió educativa i els serveis als centres 
educatius i a la ciutadania a través d‟una xarxa educativa. 
 

Pot ser útil per trobar: 
 

- Informació sobre els diferents estudis. 
- Guia de centres i serveis educatius. 
- Oferta educativa. 
- Informació convalidació estudis. 
- Ajuts, beques i subvencions. 
- Ajut en els diferents tràmits escolars. 
- Documentació de suport a l‟orientació. 

 

L‟entitat té un conjunt de programes d‟innovació educativa amb 
la finalitat de donar suport a l‟orientació.  
 

 

 
 

http://www.edubcn.cat 
 
 

 

 
Pla Jove Formació-Ocupació 
 
Programa de suport a l‟orientació per als centres de secundària, 
els joves i les seves famílies en els moments de transició en 
acabar l‟ESO. El programa està enfocat per aquells alumnes 
que no obtenen el graduat. 
 

Els tècnics del programa orienten sobre els itineraris formatius 
més adients per a la transició al món laboral o el retorn al 
sistema educatiu reglat d‟aquests joves, facilitant la informació, 
assessorament i acompanyament amb un seguiment 
individualitzat durant tot el procés.    
 

 

 
Projecte de Vida Professional 
 
Aquest projecte és una eina de suport a l‟orientació acadèmica i 
professional al servei de l‟alumnat i el professorat dels centres 
públics, concertats i privats de la ciutat de Barcelona, adreçat a 
les diferents etapes obligatòries i postobligatòries. 
 
Entre els serveis que ofereix trobem:  
 

- Sessions d‟orientació acadèmica i professional per als 
alumnes guiades per un tècnic especialitzat. 
 

- Sessions d‟orientació per a famílies d‟alumnes de 4t d‟ESO 
amb l‟objectiu de donar resposta a dubtes i preocupacions 
sobre el futur formatiu i professional dels seus fills.   

 

 

 
Agència Catalana de Joventut 
 
Entitat amb l‟objectiu de prestar serveis a la joventut, executar 
programes d‟interès per a aquesta i gestionar els serveis que 
l‟Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria.  

 
 

 
 

http://www.edubcn.cat/
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En matèria d‟orientació, soluciona dubtes i ofereix consell per 
triar uns estudis o professió.  
 

 
http://www.acjoventut.cat/ 

 
Jove.CAT 
 
Portal de la Generalitat amb informació general per als joves. En 
temes d‟orientació podem trobar: 
 

- Què pots fer quan acabis l‟ESO? 
- Estudiar a la universitat. 
- Formació ocupacional. 
- Aprendre a l‟estiu. 
- Aprendre per internet. 
- Idiomes. 
- Cursos, cursets i tallers. 
- Beques i ajuts a la formació. 
- Xarxes i portals educatius.  
 

 
 

http://www20.gencat.cat/p
ortal/site/JoveCat 

 
Adolescència i Joventut 
 
Projecte de l‟ajuntament de Barcelona amb l‟objectiu d‟oferir un 
espai virtual amb tota la informació, recursos i els serveis 
adreçats a la gent jove de la ciutat. En matèria d‟orientació 
podem trobar: 
 

- Informació de tots els nivells d‟ensenyaments reglats. 
- Acreditació de les competències professionals. 
- Ensenyaments a distància. 
- Formació no reglada. 
- Beques i ajuts. 
- Assessorament sobre formació acadèmica. 
 

 
 

http://w110.bcn.cat/portal/
site/Joves 

 
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves i Xarxa de 
Punts d’Informació Juvenil (PIJ) 
 
Centre d‟informació per a joves on es pot trobar atenció 
personalitzada i informació sobre treball i formació, entre altres 
aspectes. A més, existeix la Xarxa de Punts d‟Informació Juvenil 
distribuïts per les diferents àrees amb la finalitat d‟apropar el 
servei a tots els joves.  
 

Durant els mesos de gener a març organitza la campanya In-
forma't, que informa i orienta sobre itineraris acadèmics: cicles 
formatius, batxillerat, PQPI, estudis universitaris, proves 
d‟accés...Les activitats estan a càrrec de professionals que 
treballen específicament en la transició escola-treball. 
 
També s‟organitzen xerrades i exposicions itinerants, com 
l‟exposició gràfica “I després de l’ESO...què?”.  
 

 
 

 
 

http://www.bcn.cat/ciaj/ 

 
Educaweb 
 
Portal d‟orientació sobre educació, formació i treball. Incorpora 
un gran nombre de continguts amb informació sobre el món 
educatiu i laboral. A més ofereix serveis com aules mòbils 

 

 

http://www.acjoventut.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat
http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves
http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves
http://www.bcn.cat/ciaj/
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d‟estudis i professions, tallers, xerrades, consultes 
personalitzades, seminaris i programes de formació continuada 
per a professors, dossiers d‟informació acadèmica, fires 
educatives i altres serveis destinats a les famílies.    
 

 
http://www.educaweb.cat/ 

 
Orientared 
 
Web amb recursos d‟aula per treballar a la tutoria. Els seus 
principals objectius són desenvolupar i publicar continguts 
d‟orientació, fomentar la comunicació entre els orientadors, 
facilitant l‟intercanvi de recursos i idees, i afavorir la formació 
permanent dels tutors en matèria d‟orientació.   
 

Conté models de fitxes de tutoria, models d‟entrevistes, 
qüestionaris, etc.  
 

 
 

http://www.orientared.com 

 
TodoFP.es 
 
Portal del Ministeri d‟Educació, Cultura i Esport amb informació i 
suport en matèria d‟orientació sobre els estudis professionals.  
 

 
 

http://todofp.es/ 

 
Orientación Educativa 
 
Portal del Ministeri d‟Educació, Cultura i Esport per donar suport 
al professorat i orientadors de les diverses etapes educatives a 
l‟hora de dur a terme aquesta tasca.  
 

 
 

http://ntic.educacion.es/w
3//recursos2/orientacion/i

ndex.html 

 
Associació Catalana d’Orientació 
 
Associació de professionals de l‟orientació amb la missió de 
potenciar el paper i la tasca de l‟orientador en tots els seus 
àmbits d‟actuació (professional, escolar, vocacional), i impulsar i 
desenvolupar aquesta activitat.  
 
 

 
 

http://www.acorientacio.org 

 
UNPORTAL. El web de l’educació superior a Catalunya 
 
Lloc web fundat per periodistes especialitzats en informació 
universitària assessorats per un consell de professors tant de 
secundària com d‟universitat. Es pot trobar informació sobre 
estudis de Batxillerat, Formació Professional i vies 
universitàries.  
 

 
 

http://www.unportal.net/ 

IPSUM. Eina d’autodiagnosi per a l’orientació 
 
Eina al servei de totes les persones que volen iniciar o continuar 
un itinerari d‟aprenentatge i necessiten orientar-se davant les 
diferents opcions educatives i formatives.  

 
 

http://aprendre.vilafranca.
cat/ipsum/ 

 

Taula 13: Altres recursos d’orientació disponibles 

 

http://www.educaweb.cat/
http://www.orientared.com/index.php
http://todofp.es/todofp
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/index.html
http://www.acorientacio.org/
http://www.unportal.net/
http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum/
http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum/
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5. Apropament als centres: propostes d’acció 

 

Un cop realitzat el recull dels recursos existents que s‟han trobat més interessants pel que fa a 
l‟orientació acadèmica dels alumnes i les famílies, és hora de tractar cóm es pot utilitzar 
aquesta informació en el sí dels diferents centres educatius per garantir i facilitar la informació i 
suport als alumnes per tal de diversificar la seva tria en acabar els estudis obligatoris. Per fer-
ho es proposaran activitats per dur a terme durant les tutories, integrades a les diverses àrees i 
destinades a la implicació familiar.  

Per últim, es veurà breument com es pot tractar des de l‟àrea de Tecnologia un dels aspectes 
preocupants derivats de l‟estudi de les dades obtingudes: la coeducació. 

  

5.1 Orientació a les tutories 

 

És evident que l‟alumnat de l‟ESO no serà capaç de decidir què fer un cop acabada aquesta 
etapa només a través de xerrades i entrevistes amb el tutor. Serà necessari la realització de 
diferents activitats desenvolupades a les tutories lectives emmarcades dins del Pla d‟Acció 
Tutorial (PAT).  

Aquestes estaran encaminades a que els alumnes coneguin els seus propis interessos i 
motivacions, el coneixement dels itineraris acadèmics possibles, el coneixement de l‟oferta 
acadèmica posterior, les diferents professions i les seves característiques i, en general, les 
sortides que tindran en acabar l‟ESO. 

S‟ha de tenir en compte que aquestes accions no han de ser considerades només a 4t d‟ESO, 
quan l‟alumne ha de prendre la decisió de forma imminent. L‟orientació ha de ser un tema 
tractat des dels primers cursos de l‟ESO per tal de que l‟alumne tingui temps de reflexionar, 
informar-se, valorar les seves possibilitats i conèixer realment els seus interessos i motivacions.  

A continuació es tracten diversos tipus d‟activitats que facilitaran aquesta tasca dins les hores 
de tutoria. 

  

5.1.1. Activitats d’autoconeixement 
 
Es tracta de que els alumnes aconsegueixin una primera pressa de contacte amb ells mateixos, 
per tal d‟ajudar-los a descobrir els seus propis trets personals, interessos, motivacions i 
capacitats. 

 Realització de qüestionaris sobre els diferents estils d‟aprenentatge: dependent i 
independent, reflexiu i impulsiu; i d‟exercicis per prendre consciència de les pròpies 
limitacions i capacitats en l‟àmbit físic, intel·lectual i emocional. 
 

 Tasques de recollida d‟informació de familiars, amics, companys i professors sobre la 
percepció de sí mateixos i posada en comú de les mateixes. 

 

 Buscar les preferències professionals dels alumnes mitjançant qüestionaris (creats pel 
propi centre o ja existents

3
). Un recurs que s‟ha trobat molt interessant en aquest àmbit és 

el Quadern d‟Orientació Professional per a l‟alumne [7] creat pel Departament 
d‟Ensenyament. En aquest es guia a l‟alumne a través d‟un seguit d‟activitats enfocades a 
expressar els seus gustos, preferències i interessos mitjançant l‟anàlisi de les seves 
característiques personals.   

Al final d‟aquestes activitats l‟alumne ha de ser capaç d‟identificar el perquè de les seves 
preferències.   

                                                   

3
 Un exemple podria ser el test d‟orientació vocacional del portal kekiero: El portal de Orientación. 

Disponible a: http://www.kekiero.es/the-community/test-orientacion-vocacional  

http://www.kekiero.es/the-community/test-orientacion-vocacional
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5.1.2. Activitats de coneixement del sistema educatiu 
 
El segon pas serà apropar als alumnes a l‟actual sistema educatiu. Per fer-ho, caldrà mostrar 
als alumnes les diferents opcions que tindran un cop acabada l‟ESO, tant si obtenen el graduat 
com si no (veure apartat 2.1). 

Es proposa la realització d‟un quadern d‟orientació acadèmica individual per a cada alumne, on 
es recollirà tot el material informatiu i les fitxes treballades. A més s‟inclourà la relació entre els 
interessos trobats dins les preferències professionals dels alumnes i la correspondència de les 
mateixes amb els diferents itineraris. 

 Reflexions sobre les dades personals (historial acadèmic) poden ajudar a aclarir possibles 
dubtes dels alumnes. 
 

 Consulta de material imprès i digital sobre els possibles itineraris un cop acabada l‟ESO 
(CFGM, Batxillerat, PQPI...). 

 

 Sortides a diferents instituts de la zona per conèixer els diferents centres i la seva oferta 
formativa: cicles formatius i els seus tallers, les modalitats de batxillerat... 

 

 Visita al Saló de l‟Ensenyament per apropar a l‟alumnat a les diferents ofertes i serveis de 
les diverses organitzacions i institucions del seu entorn. 

 

 Debats i taules rodones sobre sortides que tenen en acabar l‟ESO. Poden comptar amb el 
suport d‟antics alumnes del centre que es troben cursant estudis postobligatoris en altres 
centres. 

 

 Projeccions de vídeos a l‟aula.   

    

5.1.3. Activitats de coneixement del món laboral 
 
De forma similar a com s‟ha vist amb el coneixement del sistema educatiu, s‟ha de mostrar a 
l‟alumnat l‟ampli ventall de possibilitats que ofereix el món laboral, tot lligant-les amb les vies 
acadèmiques que cal seguir per dur-les a terme. Amb aquestes activitats no només es pretén 
que l‟alumne conegui les característiques del món laboral, sinó que ha de comprendre el valor i 
la utilitat d‟allò que aprèn a l‟institut, a l‟hora d‟accedir a un lloc de treball.   

 Entrevistes a professionals per apropar a l‟alumnat al món laboral i a les professions.  

 

 Es poden fer petites activitats en grups cooperatius on els alumnes escullin una professió i 
es documentin sobre totes les qüestions que es puguin plantejar: descripció, 
accés...Aquests aspectes es posaran en comú entre tots els grups d‟alumnes a l‟aula i es 
reflectiran en una fitxa. 

 

 Activitats per conèixer la realitat socioeconòmica de l‟entorn per tal de detectar possibles 
itineraris formatius i llocs de treball. En aquest sentit, es poden organitzar visites a 
diferents professionals o empresaris, per conèixer “in situ” el món laboral i saber què 
demanen, quines habilitats valoren...Posteriorment, l‟alumnat pot treballar sobre la 
identificació de perfils professionals, competències professionals i itineraris formatius.  

 

 Pràctiques d‟utilització d‟Internet per a la recerca d‟informació sobre professions.  

 

 Presentació dels blocs ocupacionals i establiment de preferències de cada alumne pel que 
fa a la professió preferida.  

 

5.1.4. Activitats de presa de decisions 
 

Aquestes activitats han de formar part d‟un procés que permeti als alumnes prendre decisions 
de menor a major transcendència conforme vagin obtenint la informació sobre sí mateixos i de 
les alternatives educatives i professionals. Han de ser activitats on els alumnes es vagin 
formulant preguntes fins arribar a una decisió final i per establir els passos adequats a l‟hora de 
prendre una decisió. S‟ha de partir dels aspectes treballats anteriorment: coneixement dels 
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propis interessos, capacitats i recursos; coneixement de les diverses opcions educatives i 
laborals i de les vies que s‟obren i es tanquen amb cada opció i coneixement de les exigències 
del món laboral i la seva relació amb els diferents estudis.   

 Reflexió sobre els riscos, avantatges, desavantatges i conseqüències de les diferents 
formes mitjançant les quals les persones prenen decisions i tractar models per a la pressa 
de decisions. 

 

5.1.5. Tècniques de recerca de feina 
 

S‟aproparà a l‟alumnat les diverses opcions a l‟hora de trobar feina i els recursos disponibles 
més freqüents amb aquesta finalitat.  

 Anàlisi d‟ofertes de feina pública del BOE i el DOGC. 
 

 Simulació de cerques de feina: cerca i selecció d‟ofertes, redacció de cartes de 
presentació en resposta a una oferta seleccionada, elaboració d‟un currículum vitae 
personal, simulació d‟entrevistes de feina i redacció de cartes i correus electrònics 
sol·licitant feina a una empresa d‟interès per a l‟alumne. 

 

 Exposicions dels diferents organismes públics (Servei d‟Ocupació de Catalunya) i privats 
(ETT, llocs web,...) que poden utilitzar els alumnes a l‟hora de buscar feina.   

 

5.2 Activitats integrades a les diverses àrees 

 

Normalment s‟associa la tasca d‟orientació a l‟assignatura de tutoria o a les xerrades i activitats 
creades des del departament d‟orientació del centre. No obstant, també es pot treballar amb 
diverses activitats integrades a les diferents matèries. A cada assignatura es poden abordar 
aspectes com la representativitat de la matèria en estudis posteriors, o bé fer èmfasi en els 
professionals que treballen rere molts dels continguts treballats. Per exemple, a l‟assignatura 
de Ciències Socials es podrien organitzar debats entorn als problemes de la dona en el món 
laboral, que seria una activitat on es treballaria la coeducació i l‟orientació de forma paral·leles. 

Fa falta incloure aquestes activitats d‟orientació a les assignatures per donar a conèixer les 
diverses professions relacionades amb les matèries impartides. Com s‟ha vist anteriorment a 
l‟anàlisi, els professors ocupaven un dels llocs principals entre les opinions més valorades per 
part dels joves a l‟hora d‟acceptar consells sobre què fer en el futur. Així, hauríem d‟aprofitar 
aquest fet per incidir de forma més directa a la orientació específica de cada àrea.  

Caldria tenir coneixement de les professions relacionades amb el currículum de secundària i 
introduir aquests continguts a les diverses programacions. Visitar empreses, per tal que els 
alumnes vegin com es treballa realment, què cal fer per accedir-hi, etc.   

 

5.2.1  El projecte Prat de la Riba 

 

En aquest camp, i centrant-nos en l‟àrea de la Tecnologia (tant de l‟ESO com del Batxillerat), 
s‟ha trobat un projecte molt interesant: El projecte Prat de la Riba

4
. 

Es tracta d‟un projecte posat en marxa pel Centre de Recerca per a l‟Educació Científica i 
Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb el 
Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal és 
l‟apropament de les professions científico-tècniques als estudiants de Secundària i Batxillerat. 

                                                   

4
 Disponible a: http://www.pratdelariba.cat [última visita Juny 2012] 

http://www.pratdelariba.cat/
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Per fer-ho, el projecte ofereix diverses visites totalment programades, estructurades i guiades 
amb un clar enfoc educatiu, per dur-les a terme dins l‟assignatura Tecnologies, l‟optativa de 
Tecnologia (4t d‟ESO) o la Tecnologia Industrial al Batxillerat. Es pretén ajudar a l‟alumnat a 
aprofundir en els continguts tractats a l‟aula, estudi de mecanismes, aparells o processos 
industrials, tot observant el treball dels professionals que hi ha involucrats.     

A continuació es mostra una taula amb les principals visites disponibles pels diferents cursos.  

 

Curs Visita Ubicació Aspectes curriculars 

1
r 

d
’E

S
O

 Com elaborar un recipient per 
conservar el vi? 

Les Masies d‟Avinyó 
(Bages) 

 

 

 

- La tecnologia i el  
  procés tecnològic 
 

- Disseny i construcció  
  d‟objectes 
 

El disseny d’un automòbil 

Abrera (Barcelona) 
 

 
 

 

- Disseny i construcció  
  d‟objectes 
 

2
n

 d
’E

S
O

 

Com es fa el cable elèctric? 

Les Masies de 
Voltregà (Osona) 

 

 
 

- Processos i  
  transformacions  
  tecnològiques en la  
  vida quotidiana. 

Com s’obté una peça de ferro 
que tingui un cert ús? 

Manresa (Bages) 
 

 
 

- Processos i  
  transformacions  
  tecnològiques en la  
  vida quotidiana. 

Com il·luminaries la teva aula i la 
pista d’esport de l’institut? 

Terrassa  
(Vallès Occidental) 

 

 

 

- Electricitat. 
 

- Processos i  
  transformacions  
  tecnològiques en la  
  vida quotidiana. 
 

Què necessites per a fabricar una 
peça de poliuretà? 

Rubí  
(Vallès Occidental) 

 

 
 

 

- Processos i  
  transformacions  
  tecnològiques en la  
  vida quotidiana. 
 

3
r 

d
’E

S
O

 

Com s’utilitzen els tints i els 
colorants? 

Barcelona 
 

 

- Processos i  
  transformacions  
  tecnològiques en la  
  vida quotidiana. 
 

Sabries innovar en el retrovisor 
d’un cotxe? 

Mollet  
(Vallès Occidental) 

 

 
 

 

- Els projectes  
  tecnològics 
 

- Les comunicacions. 
 

Què hi ha darrere de la TDT? 

La Garriga  
(Vallès Oriental) 

 

 
 

- Les comunicacions. 
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Què necessiten els astronautes 
per a viatjar? 

Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) 

 

 
 

 

- Els projectes  
  tecnològics.  
 

4
t 

d
’E

S
O

 

Com es coordina el control de 
trens? 

Rubí  
(Vallès Occidental) 

 

 
 

 

- Control i    
  automatització 
 

- Electrònica. 
 

Què són els teixits intel·ligents? 
Mataró (Barcelona) 

 

 

- Els projectes  
  tecnològics.  

El mecanisme que fa funcionar la 
rentadora 

Vic (Osona) 
 

 
 

- Control i    
  automatització 

Què cal per a organitzar la 
construcció d’un hospital? 

Sant Joan Despí 
(Barcelona) 

 

 

- Els projectes  
  tecnològics 
 

- L‟habitatge. 

B
a
tx

il
le

ra
t 

Quins paràmetres cal tenir en 
compte a l’hora de produir un 
objecte? 

Balsareny 
(Bages) 

 

 

 

- El procés tecnològic i  
  la producció  
  industrial. 
 

- Materials. 
 

Innovem un producte per a una 
indústria? 

Terrassa 
(Vallès Occidental) 

 

 
 

- Materials. 

Quin és el procés tecnològic 
d’una peça de plàstic del taulell 
de control d’un cotxe? 

Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental) 

 

 

 

- El procés tecnològic i  
  la producció  
  industrial. 
 

- Màquines i sistemes. 
 

- Processos de  
  fabricació. 
 

De quines maneres es pot endurir 
un material? 

Sabadell 
(Vallès Occidental) 

 

 

 

- El procés tecnològic i  
  la producció  
  industrial. 
 

- Màquines i sistemes. 
 

- Processos de  
  fabricació. 
 

Taula 14: Visites de Tecnologia en el marc del Projecte Prat de la Riba 

 

El projecte no només engloba les diverses visites, sinó que ofereix material i suport per realitzar 
uns treballs inicials a l‟aula per preparar-les i unes activitats de síntesi i d‟aula taller per 
sintetitzar els continguts tractats un cop finalitzada la visita. Aquest material està format per un 
dossier per a l‟alumnat i una guia d‟orientació per al professorat que s‟entrega un cop es 
reserva la sortida.  
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5.3 Activitats destinades a la implicació familiar  

 

El paper de la família en el procés d‟orientació és molt important, per això cal fer-les partícips 
de tot el procés d‟orientació. Per fer-ho es poden posar en marxa accions, tant individuals com 
grupals, com les esmentades a continuació: 

 

 Reunió general de pares a l‟inici de curs per donar la primera informació sobre les sortides 
que tenen els alumnes després de cursar l‟ESO. 
 

 Oferir informació a cada família sobre l‟oferta postobligatòria que ofereix el sistema 
educatiu a Catalunya.  

 

 Informació a les famílies de les jornades de portes obertes dels diferents centres. 
 

 Realitzar xerrades informatives al llarg del curs amb participació d‟altres centres i serveis 
educatius, sobre les diferents sortides acadèmiques i professionals a les quals poden optar 
els alumnes. 

 

 Afegir un informe final juntament amb el butlletí de notes de final de curs de 3r d‟ESO o al 
butlletí del segon trimestre de 4t, lliurat a l‟alumnat i a les famílies, on es faci constar el 
consell orientador del tutor.  

 

 Reunió individual de tutoria amb la família, l‟alumne i l‟orientador del centre per parlar 
sobre les actituds de l‟alumne i les opcions de les que disposarà en acabar 4t d‟ESO.  

Aquestes activitats tenen la finalitat d‟augmentar la implicació de les famílies en els processos 
d‟orientació i selecció, valorant les capacitats reals dels seus fills; informar-les sobre els 
diferents aspectes de les sortides professionals i acadèmiques que tindran els seus fills i fer-les 
partícips de les activitats dutes a terme al centre en aquesta àrea.  

Cal fer constar que aquestes activitats anirien destinades principalment als cursos de 3r i 4t 
d‟ESO, ja que és aleshores quan els alumnes comencen a considerar seriosament el dubte de 
què fer desprès de l‟ESO. 

 

5.4 Tecnologia i coeducació 

 

De les dades de l‟estudi realitzat hem vist com, d‟acord amb el que havíem observat a l‟anàlisi 
de dades ja existents, el nombre de dones que es decanten per estudis i professions de caire 
tècnic és molt inferior al d‟homes. Segons els resultats obtinguts només un 25% 
aproximadament de dones es decanten per les vies tècniques. 

El debat sobre els motius pels quals les dones trien en menor proporció les vies tècniques porta 
molt temps obert [8]. Les principals causes es centren en la imatge pública que es transmet 
d‟aquestes disciplines i en la educació rebuda.  

Encara que actualment els governs estan posant de la seva part per evitar aquestes 
discriminacions mitjançant plans de coeducació que siguin capaços de transmetre l‟interès per 
les mateixes matèries a nens i nenes i intentant allunyar la imatge masclista que sol tenir la 
tecnologia, és un llarg camí del qual encara ens queda molt per recórrer.  

Els estereotips associats a les vocacions tècniques encara són molt presents en la nostra 
societat. Aquestes vocacions no es desperten dins les noies perquè la imatge que circula és de 
manca de feminitat, de forma que se‟ls està dient que per ser una dona tecnòloga cal adoptar 
actituds masclistes. 

Com a professors de l‟àrea de tecnologia se‟ns brinda una oportunitat única per treballar en 
aquest camp. Aconseguir atraure a les noies cap a la tecnologia resulta fonamental per tractar 
d‟aportar una altra sensibilitat per estudiar i aplicar la tècnica. Es tracta d‟aconseguir una 
diversitat molt major amb la qual tots hi sortim guanyant. Es pretén reparar les desigualtats 
històriques mitjançant l‟augment de les possibilitats d‟elecció de les dones i millorar el sector 
tecnològic sota les noves perspectives femenines.  
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S‟ha d‟acabar amb la tendència de l‟ensenyament tradicional de diferenciar les tasques i els 
rols de nois i noies dins d‟una mateixa aula. Cal que tots passin per tots els rols de 
l‟aprenentatge, evitant que les noies sempre acceptin els rols típics de “secretària” (tu fes que jo 
apunto i passo a net) i els nois els rols que impliquin esforç físic a l‟aula–taller. 

Un altre aspecte fonamental és la falta de referents femenins dins de la docència de 
secundària, i especialment a tecnologia. La majoria de noms que aprenem des de la infància i 
que la població té al cap en relació a la història de la ciència i la tècnica són homes. Una 
solució radica en cercar referents femenins poc coneguts i incorporar-los a les programacions 
per dotar d‟estatus de normalitat a les dones que es dediquen a aquestes tasques.  

Per treballar aquest camp es poden aplicar accions com les citades a continuació: 
 

 Incloure personatges femenins notables a les referències d‟història de la tecnologia. 
 

 Evitar discriminacions en l‟assignació de rols (taller, grups...). 
 

 Portar a terme projectes integradors.  
 

 Mostrar un posicionament crític davant la discriminació a la societat, amb èmfasi en els 

temes relacionats amb la matèria, tot ressaltant aportacions femenines d‟actualitat en 

l`àmbit tecnològic. 
 

 Potenciar que les noies s‟incorporin als convenis empresa-escola (a FP) i facin pràctiques 

a empreses tècniques (a Batxillerat). 
 

 Fomentar treballs de recerca sobre coeducació i tecnologia. 

 

A l‟annex 2 d‟aquest treball es pot trobar un exemple de fitxa A3 creada per a l‟alumnat d‟ESO 

dins el marc de l‟assignatura de Tecnologies amb l‟objectiu de tractar i debatre sobre aquest 

aspecte. En concret, amb la fitxa proposada els i les alumnes coneixeran algunes de les 

principals dones inventores dels segles XIX i XX i veuran els aspectes de la societat que van 

influenciar el seu desenvolupament així com la tipologia dels seus invents. A més, amb les 

qüestions plantejades se‟ls farà reflexionar sobre el grau de discriminació que avui dia pateixen 

les dones a la nostra societat.   
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6. Conclusions 

 

Com s‟ha pogut veure a la primera part d‟aquest treball, els alumnes tenen un gran nombre de 
possibilitats un cop acabat 4t d‟ESO. A partir de l‟estudi estadístic realitzat s‟han pogut detectar 
alguns dels condicionants que intervenen en la tria d‟aquests, centrant especial atenció en les 
vies de caire tècnic.  

Per fer-ho s‟han dividit els centres educatius en tres categories, segons el nivell socioeconòmic 
mig de la població. Aquest s‟ha catalogat a partir de l‟observació directa del centre, l‟alumnat i 
l‟entorn i gràcies a les aportacions d‟alguns dels seus docents. Com s‟ha comentat anteriorment 
la realització de l‟estudi no ha sigut feina fàcil degut a l‟elevat nombre de centres i alumnes 
abastat i al temps disponible per a realitzar la tasca.  

S‟ha pogut observar com el nivell socioeconòmic és un factor clarament determinant pel que fa 
a la via escollida. A mesura que aquest augmenta també ho fa el nombre d‟alumnes decidits a 
cursar itineraris acadèmics, generalment batxillerat amb pretensions d‟arribar a la Universitat,  
en detriment de les altres opcions. Pel que fa a la tipologia dels estudis, l‟elecció de vies de 
caire tècnic també augmenta a mesura que ho fa el nivell socioeconòmic. A més, s‟ha observat 
que, en general, els joves tenen una alta conscienciació de la necessitat de cursar estudis post-
obligatoris per obrir les portes del seu futur.        

Un segon factor clarament determinant relacionat amb el primer ha estat, com era d‟esperar, la 
família. En aquest treball s‟ha pogut analitzar detalladament el perfil de les famílies que 
conformen cada una de les tipologies de centres creades. Els resultats, perfectament coherents 
amb les hipòtesis fetes a l‟hora de classificar els centres, mostren com el nivell d‟ocupació i 
estudis dels pares augmenta en pujar de categoria de centre. Pel que fa a la situació familiar, 
s‟esperava que el grau de desestructuració també fos un element determinant del perfil familiar 
i de l‟elecció dels alumnes però, contra els pronòstics inicials, les dades han mostrat com 
aquest no presenta grans variacions tal i com passa amb l‟ocupació i els estudis de les famílies. 
A partir d‟aquests perfils, s‟ha pogut observar la gran influència dels estudis dels pares. Podem 
dir que els alumnes de pares amb estudis post-obligatoris o superiors tendeixen clarament a 
cursar batxillerat. A més, cal remarcar la importància del caire dels estudis dels pares en 
l‟elecció dels fills. La gran majoria d‟alumnes amb pares de formació tècnica opten per vies 
d‟aquest caire.      

Un altre factor determinant a l‟hora de cursar estudis o professions de caire tècnic és el sexe. 
La gran tendència de les noies a no cursar aquest tipus d‟estudis és preocupant. Aquest treball 
ha posat de manifest la gran feina que encara avui dia queda per fer en l‟àmbit de la 
coeducació. A més, s‟ha vist com des de l‟àrea de Tecnologia se‟ns brinda una gran oportunitat 
per treballar en aquest camp.   

També s‟ha observat com són molt pocs els alumnes que basen la seva elecció en consells. La 
major part d‟ells manifesten que aquesta és vocacional. No obstant, tal i com es pensava, entre 
els que accepten consells aquests venen principalment de part de pares i familiars, professors i 
orientadors dels centres escolars.  

Pel que fa a les dificultats, la major part d‟alumnes manifesten tenir-ne. Un clar reflex de la 
situació actual és el fet que la major part d‟aquestes són econòmiques. Cal destacar el gran 
nombre d‟alumnes que manifesten tenir dificultats degudes a la manca de centres propers on 
cursar la via escollida, principalment entre els que es decanten per itineraris artístics i algunes 
modalitats de CFGM. Això posa de manifest l‟escassetat de centres on s‟imparteixen 
determinades modalitats arreu de Catalunya. 

Es pot dir que un dels aspectes més preocupants de l‟estudi ha estat el gran índex de 
desinformació manifestada pels estudiants respecte a les seves opcions de futur. Això resulta 
encara més preocupant tenint en compte que l‟estudi s‟ha realitzat al tercer trimestre de 4t 
d‟ESO, just quan han de prendre la decisió de forma imminent. Aquest aspecte ha propiciat la 
part final del treball, on s‟ha pogut veure un recull dels principals recursos d‟orientació formativa 
i laboral existents i algunes propostes d‟acció per intentar pal·liar aquest problema. El sistema 
educatiu té molts elements entre els quals poder escollir, però s‟han de donar a conèixer de 
manera adient mitjançant un procés conjunt que involucri al centre, professors, pares i 
alumnes.     



 

 

Què vull fer després de l’ESO 
37 

37 

7. Referències 

 

1. Departament d‟Ensenyament, Informació estadística dels anys 2004-2011. Disponible a  
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.cbdab11d5a3f9031c65d3082b0c0e
1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8
c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default, última visita Juny 2012. 

 

2. Idescat, Web de l’estadística oficial de Catalunya. Disponible a http://www.idescat.cat/, última 
visita Juny 2012. 

 

3. QUADERNS D’AVALUACIÓ 14, Desigualtats en les trajectòries formatives en l’educació post 
obligatòria. Generalitat de Catalunya. Departament d‟Educació. 2009, nº1. Barcelona: Servei de 
Comunicació, Difusió i Publicacions, 2008. ISSN: 1885 – 9038.  

 

4. CUSSÓ, R. Tecnologia: gènere i professió. Butlletí La Recerca [en línia]. Número 8. Juny 
2007. Disponible a: <www.ub.edu/ice/recerca/pdf/cusso.pdf>, ISSN: 1886-1946. [consulta: 2 
Maig 2012].     

 

5. MORÁGUEZ I,A. Curso de estadística aplicada a la investigación educacional: ¿Cómo 
seleccionar el tamaño de una muestra para investigación educacional?, Departament Industrial 
de la Facultat de Ciències Tècniques de la Universitat Pedagògica José de la Luz y Caballero, 
Cuba. Disponible a http://www.monografias.com/trabajos42/seleccion-muestra/seleccion-
muestra.shtml, última visita Maig 2012.    

 

6. Departament d‟Ensenyament, Avenç de dades del curs 2011-2012. Disponible a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.7489baa3d9df0d7105c12f10b0c0e
1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8
c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD, última visita Maig 2012. 

 

7. COROMINES E. BISQUERRA R. ÁLVAREZ M. Quadern d’Orientació Professional: Guia de 
l’alumne. Generalitat de Catalunya. Departament d‟Educació. 2002, 2ª edició. Barcelona: Servei 
de Difusió i Publicacions. Disponible a http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ 
ARXIUS/quadern.pdf, última visita Maig 2012.  

 

8. GARCÍA, S. Dona i Enginyeria. Observatori Enginycat. Generalitat de Catalunya. 
Departament d‟Economia i Coneixement. 2009. Disponible a http://www.enginycat.cat/archivo/ 
observatori/Dones%20i%20enginyeria_11_09.pdf, última visita Juny 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.cbdab11d5a3f9031c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.cbdab11d5a3f9031c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.cbdab11d5a3f9031c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.idescat.cat/
http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/cusso.pdf
http://www.monografias.com/trabajos42/seleccion-muestra/seleccion-muestra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/seleccion-muestra/seleccion-muestra.shtml
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.7489baa3d9df0d7105c12f10b0c0e1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.7489baa3d9df0d7105c12f10b0c0e1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.7489baa3d9df0d7105c12f10b0c0e1a0/?vgnextoid=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d7ff2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/%20ARXIUS/quadern.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/%20ARXIUS/quadern.pdf
http://www.enginycat.cat/archivo/%20observatori/Dones%20i%20enginyeria_11_09.pdf
http://www.enginycat.cat/archivo/%20observatori/Dones%20i%20enginyeria_11_09.pdf

