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Introducció 
Aquest treball es centra en conèixer la situació actual de la orientació professional en l’educació               
secundària. L’interès per aquest tema és degut a observar les mancances amb les que es troben els                 
alumnes en relació a la seva carrera professional i en observar com és d’important que aquests                
tinguin una orientació des de l’inici de l’educació secundària. Personalment crec que és molt              
important que la orientació no es limiti a la orientació acadèmica de 4rt. de l’ESO i que tampoc finalitzi                   
un cop iniciats els estudis post-obligatoris. La orientació ha de ser molt més present i normalitzada                
pels alumnes, docents, famílies i context social per la gran importància que té. Es per això que aquest                  
treball també pretén donar eines orientatives als docents de l’aula de tecnologia. Adquirir com a               
docent eines per poder abordar la problemàtica i la falta de recursos per a poder implantar un pla                  
d’orientació de qualitat en les escoles públiques.  

Objectius 
Inicialment es plantejaren els següents objectius:  

● Detectar les necessitats orientatives dels alumnes en la secundària en el camp de les              
Tecnologies (Enginyeries, Arquitectura, etc), STEM o CTEM (Ciències, Tecnologia,         
Enginyeria i Matemàtiques) 

● Crear i dissenyar un programa d'orientació específic per a treballar des de la tutoria i poder                
col·laborar amb tot el professorat a cada curs.  

● Dissenyant diferents perfils d'estudiants.  
● Conèixer els recorreguts acadèmics existents i veure la seva flexibilitat per a la millor              

orientació a l'alumnat. Elaborar la documentació necessària per al professorat i tutors.  
● Tenir en compte els alumnes amb NEEs i fer les cerques necessàries per aquest col·lectiu               

sempre en relació a les Tecnologies. 
 
Alhora d’anar evolucionant en el procés d’elaboració del TFM he hagut de limitar els objectius i els                 
objectius que corresponen a aquest son: 
 

● Conèixer la situació de la Orientació professional dels centre educatius de secundària. 
● Adquirir eines per a treballar la orientació professional a l’aula de tecnologia. 
● Conèixer eines per implantar un pla d’orientació coordinada de qualitat en un centre             

educatius. 
● Elaborar materials útils per als docents que vulguin fer una tasca orientadora integrada a              

l’aula. 

Descripció 
Fer primer una bona cerca del sistema educatiu actual i conèixer tots els recorreguts que ofereix i la                  
adaptabilitat d'aquest a les necessitats que van apareixent al llarg de l'evolució de l'alumnat en el                
camp Tecnològic. Crear una documentació per als tutors i professors que faciliti la detecció i               
orientació als diferents perfils d'alumnat des de 1r de la ESO fins al seu termini en el camp de les                    
diferents tecnologies. 

Brain Storming - per on començar ? 
Aquest apartat va ser creat a l’inici del TFM per elaborar una guia de ruta. He decidit no eliminar-lo tot                    
i que hi ha apartats que no s’han pogut abordar per la complexitat dels punts inicials. Queda en                  
aquest apartat com a suggerència per a la continuïtat d’aquest treball inicial. 
 

1. Quin és el context en el que ens trobem? 
2. Altres contextos, altres païssos, altres zones mes minoritàries (zones rurals). 
3. Des d’on es fa la orientació? Aula, tutoria, Departament Orientació?  

a. On estan els límits 
b. Mancances i millores 
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c. Definir un marc clar: 
i. Com aplicar la orientació des de l’aula com a professor. 
ii. Com aplicar la orientació des de l’aula de tutoria. 
iii. Con aplicar la orientació des de la orientació.  

4. Tècniques per a orientar com a Avaluacions Inicials. 
a. Definir perfil d’interessos des del dia 0. 
b. Detectar les motivacions i necessitats personalitzades. 
c. Eines i suport per al professorat. 
d. Recursos i Materials d’altres mètodes escolars: 

i. Escoles Waldorf 
ii. Montessori 
iii. Escola Viva (tant de moda) 
iv. etc. 

1. Contraposar els diferents sistemes i adquirir metodologies       
innovadores. 

5. Necessitats del mercat laboral: noves sortides professionals 
a. Sistema de mercat actual: Espanyol, Europeu, Mundial... 
b. Nous perfils professionals: 

i. Que és necessita, què es valora?  
1. Quines metodologies fomenten aquests perfils. 

c. Com Motivar i orientar als alumnes en aquests nous camps: Robòtica, etc. 
i. Metodologies aplicades a l’aula: Sortides, tallers, congressos, concursos, etc. 

1. El context del problema 
El context majoritàriament amb el qual ens trobem és que la orientació es dur a terme des de                  

les tutories en la major part dels casos, que assumeixen més del 80% dels continguts d’orientació                
acadèmica i professional (2015, Fundació Jaume Bofill). S’adjunten en l’annex gràfiques del treball             
exhaustiu realitzat per la Fundació Bofill “I després de l’ESO que?” sobre la orientació actual a                
Catalunya. Annex1. Sovint els docents fem tasques d’orientació però no en som conscients i no es                
recullen en cap seguiment o documentació sobre orientació. Les tasques d’orientació en els centres              
educatius son moltes però queden dispersades i poc recollides. Trobar i sistematitzar un model de               
qualitat en relació a la orientació equivaldria a definir rols, tasques i recollir-les totes elles des de un                  
equip de gestió per a la orientació. Trobar un primer pas per a la sistematització d’aquesta tasca i                  
adquirir eines adients per la seva execució es una tasca necessària.  

Altres països 
Gràcies al treball realitzat per la Fundació Bertelsmann he pogut conèixer com a Alemania hi               

ha programes amb molts més recursos humans i educatius respecte la orientació acadèmica i              
professional al sistema educatius des de edats tempranes equivalents als darrers cursos de primària              
en el nostre sistema educatiu.  
Respecte aquest apartat que m’agradaria haver pogut fer més estès, dir que degut a la seva                
complexitat, l’he hagut de deixar de banda. Al llarg del treball es fa algun esment a altres sistemes                  
educatius, però no he pogut elaborar un apartat dedicat a aquest exclusivament. 

2. Descripció de la solució proposada 
3. Agents que intervenen en la orientació 

En la meva experiència docent en els centres educatius de Secundària de Catalunya he              
conegut la figura de l’orientador que pot o no formar part dels Equips Docents de cada curs, on les                   
seves tasques principals son: 
 

● Orientació als alumnes amb problemes de conducta, NEEs i aula d’acollida. 
● Orientació acadèmica a partir de 4rt de l’ESO. 
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La tasca d’orientació professional en tota l’etapa queda difosa i poc reforçada desgraciadament.  
 
Arrel de veure diverses conferències de la Fundació Jaume Bofill on per exemple, Màrius Martínez,               
expert en orientació en educació, exposa com de necessari és la orientació en tota l’etapa educativa                
des de 1r. a 4rt. de l’ESO i al llarg de tota la vida. I com de necessària que s’introdueixi des de les                       
tutories, professorat i agents del territori, entre altres, per tal de garantir que l’alumne acabi               
l’ensenyança obligatòria tenint consciència de quina vol que sigui la seva professió, vocació i també,               
el següent pas per aconseguir-ho. M’ha agradat tant el plantejament d’aquest professional que faré              
un petit resum a continuació.  
 
La orientació té molt a millorar i a fer per a afavorir l’aprenentatge de l’alumne. L’aprenentatge no es                  
pot limitar en adquirir coneixement, sinó que cal que doni eines d’autoconeixement, autogestió i              
maduresa per afrontar els reptes de la societat com a individu.  
Es comenta que la orientació s’ha d’estendre de la figura de l’orientador i psicopedagog a les tutories,                 
professorat, famílies i agents del territori específics. Un concepte important: La Infusió Curricular.  
 
Cal definir un model estàndard a implantar en els centres on es defineixin clarament:  

● Els rols de cada agent. 
● Uns estàndards. 
● Les funcions ben definides.  

 
Per això és necessari oferir formació adequada, una coordinació i definir uns estàndards de              

qualitat. 
S’han fet estudis d’escoles (2012/2013) que tenen programes amb molt bons resultats i             

d’aquestes pràctiques s’ha volgut extreure idees i models per a ser escalables. D’aquests centres,              
dins del programa “Entorns Innovadors d’Aprenentatge” en farem esment més endavant si la             
informació és interessant i aporta.  
 
Respecte als estàndards de Qualitat, es comenta que ha d’haver-hi: 

● Indicadors 
● Avaluació d’orientació 
● Criteris ben definits 
● Amb estratègies de suport per poder-ho dur a terme: Formació, coordinació i seguiment. 

 
Amb aquests factors es vol poder mesurar i avaluar l’orientació en els centres educatius. També es                
comenta que han d’haver-hi Protocols de traspàs de la informació dels centres educatius als              
Ajuntaments dels Municipis. 
Amb aquests programa es vol donar més importància a l’alumne que a la resta d’agents implicats en                 
la seva formació i educació.  
 
La orientació ha de ser per tothom i per tant: 

● Accessible: de fàcil accés i des de la mateixa persona, escola, agents territorials (Municipi) i               
la família.  

● Equitativa: Per a tothom sigui quin sigui el seu context social econòmic.  
 
Aquí acaba el resum on posteriorment, en acabar el treball, puc afirmar que son termes i conceptes                 
que s’han anat repetint en altres professionals i estudis. Temes importants a considerar en la               
orientació. 
 
En conclusió, la orientació es pot fer des de l’equip d’orientació, a través de l’Equip Docent, a                 
través dels docents, tutoria, a través d’una comissió d’orientació, etc. Hi ha diversos             
organigrames i moltes maneres d’abordar aquesta tasca però cal que s’hi dediquin més esforços. 
Recordar com ha he dit abans, la Fundació Jaume Bofill ha fet una bona recerca i estudi al respecte,                   
on confirma que aquesta tasca es dur a terme en la major part, des de la tutoria. A continuació,                   
intentarem conèixer eines i estratègies per a canviar aquesta situació actual. 
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4. Propostes de millores per a una bona orientació. 
Des de la Fundació Bertelsmann es fa una proposta de millora per a la orientació al llarg de la vida,                    
donant un exemple exhaustiu en el context de l’Educació Secundària. Com a objectius pretén: 
 

● Apropar l’entorn educatiu amb el productiu. 
● Definir els agents interns del mon educatiu i actors externs. 
● Donar eines perquè els joves puguis tenir clars els seus gustos i coneixements dels seus               

talents. Els alumnes han d’atendre als requisits bàsics per afrontar les seves carreres             
educatives i laborals. Han d’adquirir una visió realista de les seves habilitats i talents.  

● Evitar la desocupació juvenil. 
● Evitar el fracàs escolar. 
● Evitar trajectòries professionals poc satisfactòries. 
● Sistemitzar la orientació d’un centre educatiu 

 
Els joves en acabar l’educació obligatòria haurien de ser capaços de respondre a les preguntes: 

● Qui sóc? qui desitjo ser? 
● Què vull fer?  
● Què sé fer? 
● Que cal que sàpiga? 

 
Per tant el pla ha de: 

● Adaptat a les necessitats específiques de cada alumne. 
● Integri un sistema de gestió de qualitat. 

 
Objectius que defineixen son:  

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

● Ajudar a les institucions d'educació i formació a comptar amb els alumnes, estudiants i              
aprenents motivats que assumeixin la responsabilitat del seu propi aprenentatge i fixin els             
seus propis objectius als resultats. 

● Ajudar empreses i organitzacions a comptar amb personal motivat i adaptable, capaç            
d'accedir-hi i de beneficiar-se de les oportunitats d'aprenentatge que ofereixen dins i fora del              
lloc de feina. 

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

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

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

 
La orientació ha d’ajudar a conèixer els interessos, actituds i valors essencials enfront del treball i de                 
la vida en general. L’autorealització.  
 
Destacar també la importància de distingir entre orientació acadèmica i la orientació professional. A              
continuació, els objectius marcats d’orientació Acadèmica: 
 

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

● Els requisits tècnics i generals dels diversos estudis superiors i de les àrees professionals. 
● Els diversos tipus de centres d'educació superior i les modalitats d'estudi (universitats,            

universitats tècniques, estudis a temps complet o parcial, formació a distància, etc.). 
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● Les condicions generals de la carrera i del centre d'educació superior al qual es desitja               
accedir (procediment de sol·licitud de plaça/ matriculació, finançament dels estudis,          
habitatge, infraestructura,treballar durant els estudis, etc.). 

● Les possibilitats i les perspectives professionals derivades dels estudis. 
 
La Orientació professional contempla la orientació acadèmica i té en compte: 

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

els seus requisits. 
● Desenvolupar els coneixements, les capacitats i les competències requerides pels perfils           

professionals als quals aspira l'alumnat i per la vida activa en general. 
● Fomentar el pensament i l'activitat emprenedora. 
● Responsabilitzar l'alumnat quant a la seva vida i carrera professional. 
● Valorar de manera realista la concordança entre les capacitats i els interessos individuals i              

les exigències objectives de les professions desitjades. 
 
Aquests objectius es basen en el model DOTS de Watts,A.G. dels anys 60 i altres (1996) que                 
introdueix la besant vocacional en la orientació.  

● S Self awareness (Qui sóc?) Autoconcepte i Autoestima. 
● O Opportunity awareness (On sóc?) visió realista de la situació. 
● D Decision learning (Què faré?) Generar alternatives adaptades al context. 
● T Transition learning (Com ho faré?).Aprendre a Transitar. 

 
Els nous enfocs d’orientació posen a l’alumne com a protagonista de la tasca orientadora. Agents               
actius amb molta implicació en el procés mitjançant la autoreflexió, autoconeixement, autonomia ,             
planificació d’estrategies, i presa de decisions.  
 
Cal analitzar el potencial de cada alumne i fer el seguiment del seu desenvolupament personalitzat,               
tenint en compte l’atenció a la diversistat. Des de la guia es comenta el Diagnòstic de les                 
competències de l’alumnat de Benito Echebarria com un bon mètode d’anàlisi. A través del qual               
arrel de conèixer els interessos, qualitats i carències dels alumnes, els docents poden ser capaços de                
posar en acció mesures d’intervenció favorables pel seu desenvolupament.  

El Diagnòstic és un diagnòstic de punt de partida per a iniciar el procés d’orientació. Aquest                
procediment requereix un entorn de treball obert i flexible on els docents, tutors, orientadors i               
direcció del centre puguin observar a l’alumne que ha de ser en tot moment, el protagonista del                 
procés. Com més integrat estigui aquest pla d’orientació millor serà la seva efectivitat. És remarca la                
importància de que no hi hagi només una figura d’orientació sinó que hi hagi un equip coordinat.                 
D’altra banda, les famílies son de gran importància i el centre ha de demanar la seva col·laboració i                  
participació molt activa ja que son els que més influeixen en els seus fills alhora de decidir la seva                   
professió. S’ha de donar eines a les famílies perquè puguin participar.  
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Imatge1: Fundació Bertelsmann, Guia d’orientació professional coordinada.  

 
Què ofereix als diferents agents La guia d’orientació Coordinada?: 
 
Als alumnes: 
• Millor orientació en el mercat laboral i en el de formació professional. 
• Orientació acadèmica. 
• Assistència en processos de sol·licitud. 
• Transició més fàcil al món laboral o acadèmic. 
• Augment de la motivació i de la disposició per treballar. 
• Augment de l'autonomia i de la responsabilitat sobre un mateix. 
• Millor percepció de les pròpies competències. 
• Millors oportunitats professionals mitjançant el aprofitament de contactes prèviament establerts. 
 
A les famílies: 
• Suport als esforços propis en l'àmbit de l'orientació professional. 
• Direcció i assistència per reforçar l'orientació professional dels fill. 
• Suport en el procés de decisió. 
• Claredat en els requisits exigits als graduats escolars. 
• Intensificació del contacte amb l'escola mitjançant col·laboració activa. 
• Intercanvi selectiu de experiències mitjançant converses amb professors i pares d'alumnes. 
• Reducció de costos a mig i llarg termini 
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Als Docents: 
• Simplificació del treball mitjançant un marc estructural per l'Orientació professional. 
• Orientació i seguretat mitjançant processos sistematitzats i claredat en els requisits. 
• Propostes i idees per noves accions de orientació professional. 
• Evolució mitjançant feedback i experiència en l'àmbit extraescolar. 
• Major contacte amb l’alumnat. 
• Intercanvi d'experiències i suma de competències mitjançant cooperació. 
• Qualificacions addicionals mitjançant cursos de formació en orientació professional. 
• Reforç de la satisfacció pel treball realitzat i de la percepció de les competències pròpies. 
• Reforç de la identitat professional. 
 
A la direcció del centre educatiu: 
• Adaptació a condicions socials canviants. 
• Efectivitat i eficiència mitjançant la sistematització de la orientació professional. 
• Facilitació del treball mitjançant documentació de processos. 
• Major atractiu de la escola per a professors, alumnes i pares. 
• Justificació de l'ocupació de mitjans públics. 
• Intercanvis selectius amb altres centres i institucions regionals. 
• Garantia a llarg termini del èxit de les accions de orientació professional. 
• Compatibilitat amb sistemes de gestió de qualitat previs. 
 
Per les Empreses: 
• Major maduresa per a la formació professional dels graduats escolars. 
• Major adaptació entre els requisits imposats als alumnes de formació professional i el treball               
escolar. 
• Relleu generacional més motivat, qualificat i preparat per a la vida laboral i professional. 
• Garantia de la competitivitat. 
• Possibilitats d'organització pel que fa a l'optimització de la qualitat de la formació professional. 
• Foment de la pròpia imatge. 
• Relació regional amb col·laboradors escolars. 
• Feedback positiu mitjançant compromís social i escolar. 
 
 
Per tot això i per la bona crítica que he pogut observar en diferents mitjans crec que la Guia                   
d’Orientació Coordinada de la Fundació Bertelsmann és una bona pauta a seguir.  
 
També es comenten altres plans d’orientació com és el cas d’ Alemania, on existeix un catàleg de                 
maduresa per a la formació aprovat al 2006 per a la comissió “Pacte nacional per a la formació                  
professional i personal del jove especialitzat” més orientat per a l'orientació professional que             
contribueix a la maduresa per a la formació, fomentant, per exemple, els coneixements econòmics a               
través de diferents mitjans, a banda de competències com ara el treball en equip, l'autonomia, etc.,                
que poden adquirir-se mitjançant pràctiques a empreses, simulacions o empreses d'alumnes més            
propi del cicles formatius que de l’educació secundària. 

Fases del procés d’orientació professional - L’alumne 
Ens centrarem en els apartats dedicats a la orientació professional que és la que ens interessa com a                  
docents de secundària.  
La Guia d’orientació professional coordinada de la Fundació Bertelsmann proposa les següents fases             
de realització que s’exposen a continuació. 
Se’n parla de les fases per les quals ha de passar l’alumne per tal de tenir una orientació adient. 
Les 3 fases son: Fase d’orientació - Fase de decisió i Fase de Realització. 

1. La primera fase és la fase de l’autoconeixement. 
2. La segona fase està més relacionada amb el context social, educatiu i laboral del moment. 
3. La tercera fa referència, un cop superades les anteriors fases, a les gestions per tal de dur a                  

terme els estudis postobligatoris ( matriculacions, requisits, etc.) 

9 

http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/


Màster Professorat Curs 2016 - 2017  
Tema: Orientació a Tecnologia de Secundària Alumne: Judith Vaqué 
Coordinadora: Màica Hernàndez Tutor: Rafael Morilla 

 

A continuació veurem les característiques, habilitats, aprenentatges, aptituds que conformen el           
Catàleg de criteris de maduresa per a la formació esmentat anteriorment (Bundesagentur für             
Arbeit 2009: 20 i seg.):  
 

➢ Coneixements Bàsics Escolars: 
○ Escriptura (i ortografia) 
○ Lectura: tractar amb textos i altres mitjans. 
○ Parlar i escoltar 
○ Coneixements bàsics de matemàtiques 
○ Coneixements bàsics d'economia 

 
➢ Característiques de rendiment psicològic (marcaré en negreta les que son més presents a             

l’assignatura de Tecnologia): 
○ Domini del llenguatge 
○ Pensament matemàtic  
○ Pensament lògic 
○ Imaginació espacial 
○ Percepció 
○ Velocitat de processament 
○ Capacitat d'atenció a llarg termini 

 
➢ Maduresa per a l'elecció vocacional 

○ Competències d'autoavaluació i d'informació. 
 

➢ Característiques físiques: 
○ Estat de desenvolupament d'acord amb l'edat i els requisits de salut. 

 
➢ Característiques psicològiques del comportament a la feina i de la personalitat: 

○ Perseverança i tolerància a la frustració 
○ Capacitat de comunicació 
○ Capacitat per tractar conflictes 
○ Capacitat crítica 
○ Disposició per a treballar 
○ Autoorganització/autonomia 
○ Diligència 
○ Capacitat per al treball en equip 
○ Modalitats de comportament 
○ Consciència de responsabilitat 
○ Fiabilitat 

 
Aquestes tasques i valoracions sobre els alumnes només es poden fer amb la formació adequada. 
 

5. Sistemes de Qualitat: Diagnòstic Inicial del centre 
Respecte als centres i a com activar un pla d’orientació coordinada, cal tenir en compte que cada                 
centre té un perfil sobre el seu estat que es pot emprar per supervisar el progrés individual i                  
identificar les àrees a les quals cal assolir una millora. La guia proposa fer un Diagnòstic Inicial del                  
centre com a punt de partida de les següents fases. 
 
En aquest diagnòstic inicial podem avaluar l’estat del nostre centre i comentar a elaborar un pla de                 
millora per a una gestió coordinada de l’orientació.  
Fent ús de la plantilla donada en la guia per a fer un diagnòstic inicial, consta de 22 preguntes i està                     
orientat per a centres de Secundària, Batxillerat i Cicles formatius: 
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1ª part: La orientació professional del nostre centre. 

1. Quines accions o activitats d'orientació professional es duen o han dut a terme en el               
nostre centre, i per quins cursos? 

2. De quina manera s'integren conceptes sobre l'economia i del món laboral en les nostres              
classes? 

3. Com possibilitem als nostres alumnes l'obtenció d'informació variada sobre les professions           
i el món laboral fora de l'àmbit de classe? 

4. Participa el nostre centre en concursos, jornades o activitats externes al centre de temàtica              
econòmica o relativa al món laboral? 

5. ¿Disposem d'un pla per assistir als nostres alumnes en les pràctiques? (Per exemple,             
acords amb empreses, preparació i treball posterior sobre pràctiques, etc.). 

6. ¿Fins a quin punt s'implica el claustre en l'execució d'accions o activitats d'orientació             
professional? 

D’aquesta primera part, comentar que ens dona una complerta visió sobre les tasques d’orientació              
que es fan en el centre educatiu. Ens ajuda a descriure les accions i activitats d’orientació realitzades,                 
com de relacionades estan aquestes amb el context social, educatiu i laboral actual, de quina manera                
posem a l’abast aquest coneixement actual als alumnes, quines activitats fora del centre com              
jornades, sortides, concursos,etc. hi ha programa de pràctiques?, com s’implica el claustre en             
aquestes tasques?... 

2ªpart: Grup de coordinació. 

1. Existeix un grup de treball dedicat a l'orientació professional? 
a. Sí  
b. No 

2. Si no és així, qui organitza i coordina l'orientació professional en el centre? 
3. Si és així, ¿estan les seves competències i funcions internes clarament definides? 

a. Sí  
b. No 

4. Si no és així, ¿quines competències i funcions queden per definir? 

 
Aquest apartat està més destinat a saber com es coordina i gestiona la orientació en el centre. 
3ª part: Gestió de la qualitat i la documentació.  
Aquest apartat és òptim si el centre té un pla de qualitat en funcionament. Per poder fer una                  
avaluació, cal tenir ben definits els indicadors i poder-los mesurar. 
 

1. Quina experiència té ja el nostre centre en l'àmbit de la gestió de qualitat? 
2. Ha definit el nostre centre l'orientació professional com a element concret en el seu              

projecte curricular de centre i en el seu Projecte Educatiu? (Per exemple, en forma              
d'objectius, principis i / o estàndards). 

a. Sí  
b. No 

 
3. Hem comprovat ja mitjançant avaluació si hem assolit els nostres objectius d'orientació            

professional? 
a. Sí  
b. No 
c. Si és així, ¿de quina manera? 
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4. Es documenten actualment al nostre centre les diverses activitats d'orientació          
professional? 

a. Sí  
b. No 
c. Si és així, ¿de quina manera? 

5. ¿Donem suport als nostres alumnes a documentar les seves activitats d'orientació           
professional d'alguna manera? 

a. Sí  
b. No 
c. Si és així, ¿de quina manera?  

4ª part: Orientació professional i gestió de qualitat.  
1. De quina manera es transmet al nostre centre la informació relativa a l'orientació             

professional? 
2. En quina mesura s'implica la direcció del nostre centre en la planificació i execució de               

l'orientació professional? 
3. De quina manera transmetem informació relativa a l'orientació professional cap a l'exterior? 
4. Què cooperacions existeixen amb empreses i altres institucions de la població o zona? 
5. Hi ha acords de cooperació amb empreses i altres institucions de la població o de la zona? 

a. Sí 
b. No 
c. Si és així, ¿què és el que regulen? 

6. Es porta a terme un intercanvi d'experiències diari en l'àmbit de l'orientació professional             
amb altres centres? 

a. Sí  
b. No 
c. Si és així, ¿en què consisteix aquest intercanvi d'experiències? 

7. De què competències, experiències i coneixement disposa el nostre centre en els àmbits             
de l'orientació professional i la gestió de qualitat? 

8. Quines competències i coneixement ens falten en les àrees d'orientació professional i la             
gestió de qualitat? 

9. De quina manera es poden adquirir aquestes competències? 
10. Manté el nostre centre un procés de millora contínua en l'àmbit de l'orientació professional?

 

 
 
Després de realitzar aquest primer qüestionari el centre educatiu disposaria d’un informe exhaustiu             
com a punt de partida per a millorar. D’altra banda, comentar que sovint les respostes poden no estar                  
clares al principi i alhora que anem escrivint ens adonem de la quantitat d’accions i/o informació                
podem donar al respecte. Moltes de les accions i activitats que es realitzen en el centre poden no                  
tenir l’etiqueta d’Orientació però de manera interdisciplinar o indirecte es treballen aquests aspectes             
orientatius que cal clarificar. 

Altres plans d’orientació professional 

1. Iniciativa “Cadenes d’Educació” 
Projecte alemany on escoles, docents, famílies, empreses, oficines de treball, oficines de protecció             
del menor i altres agents locals en plena comunicació i subvencionats s’involucren en aquest              
programa per evitar l’avandonament escolar i millorar la seva transició als estudis de formació              
professional en sistema dual.  
Els alumnes tenen un diagnòstic del seu potencial de les seves competències i preferències.              
Assisteixen a tallers de dues setmanes per conèixer els diferents àrees professionals i en tot moment                
poden consultar o visitar a psicopedagogs i educadors que els assisteixen i orienten.  
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6. Sistemes de Qualitat: Fase de Planificació i Aplicació 
A partir del diagnòstic inicial la Fundació Bertelsmann proposa desenvolupar el pla de gestió en               
diferents fases: Planificació i Aplicació. Com podem observar en el següent diagrama de la pròpia               
guia, la fase d’Aplicació retroalimenta la de Planificació. A continuació detallaré les diferents fases              
amb més deteniment. 
 

 
Imatge2: Fundació Bertelsmann, Guia d’orientació professional coordinada.  

 

Fase de Planificació 
Serveix per establir les bases, les condicions estructurals per tal de facilitar la orientació. S’analitzen               
les tasques que es fan al centre (es pot fer ús de les preguntes comentades en l’anterior apartat). 
 
Posteriorment es crea l’equip de coordinació encarregat de: 

- Elaborar un pla i un currículum d’orientació professional. 
- Assumir els processos d’intervenció. 
- Integrar els pla amb el desenvolupament del centre. 
- Coordinar les activitats. 
- Donar suport als docents en la planificació i execució de les activitats. 
- Regular la comunicació interna i externa. 
- Sensibilitzar a la comunitat educativa de la importància d’una bona orientació.  
- Donar persones de contacte dins i fora del centre.  

 
L’equip ha d’estar format per tres i sis persones. La participació ha de ser voluntària i ha d’incloure                  
professorat de diferents cursos, àmbits i departaments, amb algun membre de direcció. La durabilitat              
en l’equip no hauria de ser per sempre i caldria que s’anés renovant Cada membre tindrà assignades                 
unes competències i funcions concretes. Caldrà que hi hagi  una persona coordinadora i un portaveu.  
 

Quines son les diferents competències d’un Equip de Treball? 
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● Competència Metodològica: Capacitat de posar en marxa diferents metodologies         
d’aprenentatge i treball. Verbs atribuïts: Planificar, analitzar, sol·licitar, decidir, moderació,          
gestió d’equips, reunions i projectes. 

● Competència Social: Capacitats i habilitats per a la interacció amb els demés. Verbs             
atribuïts: flexibilitat, cooperació, comunicació, donar opinions, resoldre conflictes.  

● Competència professional: La capacitat de dur a terme activitats específiques d’una           
professió o especialitat. Verbs atribuïts:Coneixements pedagògics, didàctics, d’orientació        
i relaciona econòmiques.  

Quines son les fases de formar un equip de treball? 
1. Forming = Fase d'orientació: 

a. Coneixement de la funció i de les persones 
b. Cerca de mètodes adequats 
c. Treball d'acord amb especificacions 
d. Comprovació: ¿quin procediment accepta tot l'equip? 

2. Storming = Fase de conflicte: 
a. Desenvolupament progressiu de relacions, formació de subgrups 
b. Aparició de conflictes dins de l'equip 
c. Dificultats i fins i tot resistència a complir les funcions encomanades 
d. Grup amb capacitat limitada 

3. Norming = Fase d'organització: 
a. Harmonització de les relacions 
b. Establiment de normes 
c. Diferenciació de rols dins del grup 
d. Augment de la col·laboració i del suport mutu 

4. Performing = Fase d'integració: 
a. Estructuració i consolidació del grup "Maduresa" de l'equip 
b. Treball constructiu i creatiu per al compliment de les funcions encomanades efectes            

sinèrgics 
c. Gestió constructiva de conflictes 

 
L’equip necessita treballar la competència de treball per projectes, en grup i en l’àmbit de gestió de                 
qualitat (si se’n disposa). Han de tenir un alt coneixement de la situació laboral actual. A Alemanya es                  
fan programes per a professorat d’estada a les empreses. És molt important que alhora d’establir la                
comunicació es doni prioritat a la comunicació amb les famílies, per la importància que té en la                 
influència del desenvolupament dels seus fills alhora de triar una vocació. També és important, el               
coneixement sobre la situació econòmica del sector productiu, laboral i econòmic. Sovint els alumnes              
i les famílies tenen un coneixement insuficient o incorrecte al respecte i poden influenciar              
negativament als seus fills. Cal fomentar la motivació per tal de que les famílies participin activament                
en les tasques d’orientació.  
 
La comunicació amb les famílies es pot donar en: 

- Les hores de tutoria. 
- Sessions d’associació de pares. 
- Organització de xerrades, jornades i seminaris amb les famílies.  

Com a eines també es pot emprar un entorn digital per aquestes qüestions però no ha de ser l’únic:  
- Espai web específic. 
- Xarxes socials 
- Llistes de distribució electrònica (e-mails, cartes, etc). 

Quines son les informacions més rellevants: 
- El sistema educatiu i les opcions de formació que hi ha. 
- Donar a conèixer el pla d’orientació del centre.  
- La possibilitat d’influir dels pares en el procés de selecció dels seus fills.  

 
Si hi ha una bona implicació les tasques que es poden fer amb les famílies son moltes: 

- Seminaris, xerrades i debats. 
- Jornades familiars en centres educatius superiors. 

14 



Màster Professorat Curs 2016 - 2017  
Tema: Orientació a Tecnologia de Secundària Alumne: Judith Vaqué 
Coordinadora: Màica Hernàndez Tutor: Rafael Morilla 

 

- Definició de tasques i objectius comuns amb les famílies. Seguiment del portafoli d’orientació             
individualitzat del seu fill. 

- Assistir a feries de formació professional. 
- Explorar les professions dels diferents membres de la família tant per part dels alumnes com               

de l’equip de coordinació per possible col·laboracions. 
 

Recursos 
La Generalitat té elaborat un espai web per a la millora de la comunicació amb les famílies:                 
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/. 
També per a famílies nouvingudes podem trobar formats de cartes i comunicats al portal de               
CREADE. 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/recursos/centros-atencion-diversida
d.html 
 

2º Fase: Fase d’Aplicació 
Posteriorment de la Fase de Planificació iniciarem aquesta fase on l’Equip de Gestió ha de posar en                 
marxa el pla d’orientació. Les tasques més importants son: 

- Execució dels Diagnòstic de Competències Bàsiques  
- Sistematització del desenvolupament individual de l’alumnat.  

- Estructurar les activitats.  
- Elaborar un model de qualitat amb els seus objectius i normes.  
- Cal respectar la neutralitat de continguts. 

 
A posterior de les anterior vindria una fase de Comprovació (evaluació i perfeccionament) i finalment               
una fase de Modificació. És per això que aquest procés és un procés cíclic en constant evolució i                  
perfeccionament.  
Un dels objectius més importants de la Gestió de Qualitat és arribar a integrar aquest pla de                 
orientació professional en el funcionament del centre.  

Finalment: Planificació, realització i conclusió 
En la fase de planificació es fa un llistat de les accions concretes a realitzar i la seva execució dins                    
d’un calendari i/o seqüenciació, etc.  
Dels objectius establerts es deriven les fases i les tasques concretes.  
Es també important saber a qui se li assigna la responsabilitat de cada tasca i el termini per finalitzar                   
aquesta o la seva durabilitat.  
 
Pel que fa a la Fase de realització caldrà fer reunions periòdiques de seguiment del treball, una bona                  
coordinació, reconduir o modificar les accions si es necessari, etc. 
 
Finalment en la fase de conclusió, es farà una avaluació i recull dels resultats dels objectius inicials i                  
les tasques realitzades. 

Fase d’aplicació: Diagnòstic de competències 
Aquest haurà de ser triat per l’equip de d’orientació tenint en compte alguns aspectes. Des de la guia                  
d’orientació, es comenten els següents: 

● Quines competències genèriques o transversals poden registrar amb aquest procediment? 
● Estan les competències relacionades amb l'àmbit professional que vol escollir l'alumne? 
● Quines estratègies es fan servir en el diagnòstic? (Observació, test, formularis ...). 
● Conté elements d'autoavaluació a part de l'avaluació externa? 
● El diagnòstic compleix normes de qualitat clarament definides? 
● El diagnòstic permet aplicar directament els resultats a la millora i enfortiment individual? 
● Les persones que duen a terme el diagnòstic estan qualificades per a això? 
● Quins costos implica la seva execució? 
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Criteris generals alhora de valorar un diagnòstic: 

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

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

● Validesa: Un procediment és vàlid quan permet determinar exactament aquelles          
competències que pretén diagnosticar. 

 
Altres criteris, criteris de qualitat: 

● Principi de simulació: Les conductes observades hauran de ser el més properes possible a              
la realitat. 

● Varietat d'observació: S'observa l'alumnat en diverses situacions i en diversos períodes. 
● Varietat d'observadors: Cada alumne és observat i avaluat respecte a cada característica            

per (almenys) dos observadors. 
● Enfocament sobre la conducta: Només es recopilen dades sobre conductes concretes i            

observables dels alumnes. 
● Formació dels observadors: Els observadors han de ser formats acuradament per poder            

dur a terme les seves observacions correctament des del punt de vista metodològic. 
● Separació d'observació i avaluació: L'observació del alumnat i l'avaluació de la conducta            

exhibida hauran d'estar separades tant en el temps com pel que fa a continguts. 
 
En el Sistema Alemany, Ministeri d’Educació Alemany, les competències que es diagnostiquen son             
les següents: 

● Competències metodològiques: comportament en el treball, aprenentatge, planificació del         
treball, creativitat, resolució de problemes. 

● Habilitats personals: motivació, autoconfiança. 
● Habilitats socials: treball en equip, resolució de conflictes … 
● Exploració dels interessos professionals. 

 
El diagnòstic competencial no pot ser dut a terme per docents sense formacions específiques              
d’orientació. Aquests programes sempre son individuals.  

Com s’estructura el Diagnòstic? 
El professorat selecciona les estratègies a utilitzar (sessions d’observació, tests, formularis, etc. ) i              
estableix un protocol de diagnòstic.  
En funció de les competències que anem a observar, es poden realitzar sessions en grup. Per                
avaluar la competència comunicativa, social o de resolució de conflictes es favorable fer activitats en               
grup.  
Com les observacions s’han de contrastar amb altres professionals un cop elaborat un primer              
diagnòstic es comenta amb l’altre docent. Finalment els diferents docents hauran d’arribar a un              
consens i un únic diagnòstic. 
 
Si es realitzen tests o formularis es poden dur a terme de manera automatitzada a través d’una                 
plataforma online.  
Finalment es realitza una autoavaluació pel propi alumne sobre quines son les seves competències.              
Es per això que els alumnes han de tenir una formació prèvia per poder assolir aquest                
autoconeixement.  
Amb una bona formació dels alumnes aquests registren les seves competències bàsiques generals,             
cognitives i escolars relacionades amb l’àmbit laboral i interessos professionals.  
Es fa ús de procediments per a la resolució de problemes, simulacions, i activitats relacionades amb                
la vida real amb objecte d’observació i avaluació d’un equip professional.  
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Exemples de Diagnòstics de competències: 
➢ La Xarxa d’Orientadors de Palència: Ofereixen un blog amb recursos per a l’avaluació de les               

competències professionals. No trobo que estigui orientat per alumnes de secundària.  
➢ Blog de Victor Cuevas: qüestionaris i tests de competències. 
➢ Educaweb: Test d’autodiagnòstic. Test GR d’interessos professionals       

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ 
➢ Treballs de la professora Rodríguez Moreno de la UB.  
➢ Materials per a avaluar les competències PISA creats pel Projecte Descartes,           

http://proyectodescartes.org/competencias/index.htm, on trobarem els següents materials: 
○ Evaluació Diagnòstic de 2º de Educació Secundària 

■ Competència matemàtica: 12 exercicis 
■ Competència de comunicació lingüística en castellà: 3 exercicis 
■ Competència de comunicació lingüística en anglès: 3 exercicis 
■ Competència en coneixement i interacció amb el medi: 3 exercicis 
■ Competència Social i ciutadana: 3 exercicis 

○ PISA, 3º y 4º de  Educació Secundària: 
■ Competència matemàtica: 4 exercicis 
■ Competència en coneixement i interacció amb el medi: 4 exercicis 
■ Competència Lectora i Ressolució de Problemes: 4 exercicis 

➢ Benito Echeverria comenta les competències de “saber”, “saber fer”, “saber estar” i “saber             
ser”. Què l’autor comenta com a SABER i SABOR. Es considera que el nou marc social,                
econòmic i tecnològic requereix una competència d’acció que englova aquestes          
competències. Aquestes es relacionen de la següent manera: 

○ “saber”--> Competència Tècnica 
○ “saber fer”--> Competència Metodològica 
○ “Saber estar”--> Competència Participativa 
○ “saber ser”-->Competència personal. 
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Imatge3. Echeverría, Benito (2000,2001,2008a) “Reloj de arenas movedizas”,  

 
➢ Proyectos de 4ª ESO + PROYECTO EMPRESA donde realizan estades en àmbits laborals. 
➢ Diagnostic de competencies professionals alemany: 
➢ Perfil AC (Analisi de Competències) www.profil-ac.de 

○ Educació secundària i Formació Professional 
○ Procés informàtic online de pagament per determinar les competències: 

■ socials 
■ metodològiques 
■ personals 
■ competències tècniques bàsiques 
■ competències cognitives bàsiques 
■ competències escolars bàsiques 
■ competències professionals 

○ Es fa emprar tests, tasques, enquestes de resolució de problemes o debat on son              
observats per persones qualificades. 

➢ DIA-TRAIN (DIAgnostic-TRAINning) <www.weiterbildung.inbas.com>:  
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○ Diagnòstic i formació per alumnes desfavorits amb avandonament escolar,         
desempleats, desanimats davant el sistema educatiu i laboral, en període de           
transició del mon educatiu al laboral. Ofereix un diagnòstic per a descobrir les seves              
qualitats i millorar-les a base d’un entrenament (Trainning). Ho fan a través de: 

■ 3 dies de taller de competències socials. 
■ Una entrevista narrativa. 
■ Un taller de creativitat.  
■ Una simulació d’entrevistes de processos de selecció. 
■ Un taller de tècniques d’estudi. 
■ Exercicis d’educació a l’aire lliure. 
■ Un taller del futur. 

○ Al llarg d’aquestes activitats persones qualificades observen el comportament dels          
alumnes i els avaluen. 

 

Procediment del diagnòstic inicial 
Cal tenir ben definit el procediment que docent, tutor, orientador o agent extern o varis durà a terme.  
Tipologies de les activitats:  

- Activitats d’observació: en activitats a l’aula, sortides, etc. En aquestes és molt important el              
paper actiu de l’alumne.  

- Qui durà aquestes activitats a terme: docent, tutor, orientador, agent externs, diversos            
docents, etc. Quin rols han de tenir i com s’han de coordinar. 

- Quina serà la durabilitat de l’activitat i en quin període.  
- Serà aquesta un activitat que formarà part d’un grup d’activitats en un ordre             

específic? 

Feedback 
Arrel d’aquestes activitats, caldrà obtenir una avaluació i uns resultats que serviran de base per a les                 
futures reunions i seguiment amb l’alumne. L’alumne és el protagonista d’aquest procediment i ha de               
tenir un feedback el més aviat possible, és aquests el que dona credibilitat realment als resultats i el                  
que determinarà si ha estat un bon diagnòstic inicial.L’alumne és qui s’ha d’esdevenir un expert de si                 
mateix. A partir d’aquí, un cop l’alumne és coneixedor de les seves competències, gustos e               
interessos... és el moment, de millorar les competències on es important involucrar a les famílies per                
a la millora de les competències individuals.  
Destacar que en aquesta reunió de feedback, es molt important la percepció de l’alumne davant dels                
resultats. En el cas de que l’alumne no hi estigui d’acord es debateix i sempre es parlarà en base a                    
les pràctiques realitzades a classe.  
 
Alumne professor han de poder definir arrel d’aquesta reunió el següent: 

● Quines competències té l’alumne. 
● Quines competències han de millorar (procés d’enfortiment) 
● Definir el perfil de competències individual. 
● Redactar Objectius de desenvolupament i enfortiment de les competències. 
● Quines accions es duran a terme.  
● Quina persona farà l’acompanyament de l’alumne i serà el responsable.  
● De quins recursos humans i materials l’alumne disposa.  

○ Quins son interns del centre: docents, orientadors, educadors, direcció... 
○ Quins son externs: Família, grups municipals, etc. 

● Quan s’han de fer les accions de millora i quin termini tenen. Calendari.  
● Calendari de les properes sessions per comentar les activitats, resultats, etc.  

Com a material complementari a la guia d’orientació coordinada es donen plantilles per a: 
● Guió de les entrevistes d’acompanyament.  
● Guió d’acords presos. 

Capítol 3.1 www.orientacioncoordinada.com/guiacentro 
 
S’aconsella fer com a mínim una reunió per semestre i que l’alumne escrigui respecte les seves                
experiències en les accions de millora.  
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7. Les activitats d’orientació 
Les accions per a la orientació es poden fer: 

● A l’aula curricularment. 
● Extracurriculars fóra de l’aula però dins del centre:  

○ Es realitzen activitats com Jornades educatives, projectes, portfoli vocacional,         
activitats d’orientació concretes, tallers, xerrades, ressolució de conflictes, etc.  

● Cooperacions en el centre educatiu (mon laboral i productiu): Col·laboracions amb les            
empreses, cooperatives d’alumnes, jornades, etc. Aquestes poden oferir estades, pràctiques,          
xerrades, materials, etc. aquestes col·laboracions els hi dona una visió molt realista i propera              
del mon laboral i actualitat tecnològica. 

● Cooperacions en el centre educatiu (altres):  
○ En aquestes cooperacions es fa referència a la col·laboració de les institucions            

públiques com oficines del treball, Barcelona Activa, altres centres educatius de           
formació professional, universitats, associacions de joves, organitzacions d’àmbit        
local, etc.  

○ La col·laboració de les famílies.  
 
Cal destacar que aquestes activitats poden també solapar-se. És a dir, no estar completament              
independents.  
A continuació s’exposen objectius d’orientació per nivells amb un ordre cronològic i d’ampliació en              
futurs cursos. Aquests han estat extrets de la Guia d’orientació coordinada.  

Nivell 1 (1º ESO) 
Objectius: 
L’alumne: 

● Coneix les diferents activitats i àrees de les activitats més importants en el mon laboral.  
● Coneix els seus interessos i capacitats i pot relacionar-ho amb un àmbit professional. 
● Coneix els llocs de treball i professió dels seus familiar, entorn i pot comentar les seves                

impressions sobre el mon laboral i professional.  
Nivell 2 (2º ESO) 
Objectius: 
El alumne:  

● Coneix els seus punts forts i dèbils.  
● Coneix les possibilitats professionals que ofereix la seva localitat.  
● Pot orientar-se amb major autonomia en el procés d’elecció vocacional. 
● Pot desenvolupar el seu propi pla de desenvolupament professional per a la professió que              

desitjaria fer. Coneix quins requisits i competències es necessiten.  
● Descriu i argumenta la seva preferència professional i coneix les diferents àrees i algunes              

carreres professionals. 
● Experimenta en el mon laboral i té una visió realista d’aquest. Adquireix competències             

generals i bàsiques.  
Nivell 3 ( 3º ESO) 
Objectius: 
L’alumne: 

● Suport individual per prendre una decisió acadèmica o vocacional. 
● Coneix els itineraris de formació post obligatòria. 
● Assumeix la responsabilitat dels procés d’elecció. 
● Utilitza diversos organismes d’informació i assessorament per a clarificar la seva decisió de             

manera autònoma.  
● Pot esmentar els criteris de decisió que a pres coneixent les competències que es              

requereixen. 
● Sap quines competències ha de potenciar i millorar. 
● Té una visió crítica sobre aspectes laborals. 

Nivell 4 (4º ESO - Batxillerat) 
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Objetius: 
L’alumne: 

● Coneix les diverses carreres universitàries i els requisits. 
● Coneix els itineraris formatius professionals existents.  
● Coneix els terminis de sol·licitud i fa les gestions corresponents.  
● En el cas de que les seves primeres opcions no siguin factibles, sap quines alternatives té. 
● Ha realitzat tallers de sol·licitud de treball.  
● Rep assessorament professional d’organismes externs. 
● Coneix els diversos procediments per a la sol·licitud de treball i ha fet alguna prova. 
● Coneix els aspectes bàsics de legislació laboral i regulacions. 

 
Destacar que els objectius i les activitats no son lineals sinó que estan dins d’un procés espiral                 
on tot i poder repetir les activitats, s’adquireixen nous coneixements i s’amplien.  
 
Seguint aquests objectius la guia ofereix les següents activitats seqüenciades per nivells. Aquests             
plans es poden prendre com a referència alhora de dissenyar el propi del centre. 
 
Activitats 1r ESO: 

● Iniciem el portafoli vocacional.  
● Recopilació d’informació sobre activitats i professions. 
● Endevinalles sobre les professions, jocs a l’aula. 
● Fer cerca de les activitats actuals i del passat de les diferents professions. 
● Les famílies fan una presentació de les seves activitats professionals.  
● Els alumnes expliquen a l’aula les professions dels membres de la seva família i entorn.  
● Convidar a alumnes que estiguin cursant formació professional o altres estudis per fer             

xerrades.  
● Visites a empreses (tallers, granges, empreses, etc). 

Activitats 2n ESO:  
● Anàlisi de competències personals i procediments de diagnòstic de competències. 
● Pràctiques o primer contacte amb l’empresa. 
● Suport individual sobre l’enfortiment de les competències.  
● Familiars experts expliquem les seves experiències o fan tallers específics.  
● Antics alumnes expliquen la seva vida laboral. 
● Alumnes que estiguin estudiant Formació Professional expliquen la seva experiència. 
● Seminaris i xerrades a les famílies i alumnes amb assessorament professional. 
● Taller de primers auxilis. 

Activitats 3r ESO:  
● Realització i seguiment del portafoli. 
● Realització de pràctiques, estades a empreses, per tenir una primera experiència dins el món              

laboral. 
● Tallers de comportament: llenguatge corporal, presència, vestuari, etc. 
● Visites a centre d’informació professional. 
● Fires sobre oferta formativa. 
● Xerrades i tallers sobre el sector laboral i empreses.  
● Xerrades i seminaris amb les famílies per a la orientació professional. 
● Assessorament acadèmic per part de les universitats i centres de formació. 
● Realitzar projectes de temàtiques professionals. 

Activitats 4rt ESO: 
● Activitats d’orientació acadèmica.  
● Jornades de portes obertes en escoles d’estudis superiors. 
● Assistència a Fires universitàries. 
● Anar a la oficina del treball i demanar assessorament.  

 
Posteriorment es fa un llistat d’activitats a fer, algunes semblants i altres més detallades. 
 
La guia també mostra els objectius i activitats del sistema educatiu alemany on la orientació               
professional s’inicia el que vindrien a ser els darrers cursos de primària del nostre sistema educatiu i                 
a l’equivalent de 2n de l’ESO ja es realitzen estades a empreses. Es pot observar com el sistema                  
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educatiu alemany dona molta importància a la orientació professional de manera precoç i destina              
molts recursos per evitar l’avandonament escolar fent que els alumnes coneguin el mon laboral ben               
aviat.  

8. Capacitats dels alumnes 
Com saber quines capacitats s’han de valorar? 
Segons un programa alemany per a evitar l’avandonament d’estudis comentat en apartats anteriors.             
Les capacitats dels alumnes més valorades son: 

● Matèries: alemany, matemàtiques i anglès,  
● Habilitats cognitives bàsiques com la concentració i la percepció espacial,  
● Habilitats metodològiques, com la capacitat de resoldre problemes, habilitats 
● Informació biogràfica.  

 
Què es valora en les proves PISA? 
Què es valoren en les proves de competències bàsiques? 
Què es comenta des de la neurociència? 
 
Tenint en compte la complexitat d’aquest apartat, caldria fer un treball conjunt amb persones amb               
més coneixement en orientació i psicopedagodia per determinar com fer un diagnòstic inicial             
competencial de l’alumne, iniciar el portafoli i sistematitzar aquestes tasques tan importants de             
caraàcter global. 
Tenint en compte el currículum de secundària, a continuació menciono les competències a treballar i               
que podrien servir-nos com a referència. 

Competències bàsiques i genèriques del currículum d’educació secundària 
 

Competències transversals  
Competències 
comunicatives  

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competències artística i cultural  

Competències 
metodològiques  

3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica  
5. Competència d’aprendre a aprendre  

Competències 
personals  

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Competències específiques centrades a    
conviure i habitar el món  
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana  

 
Descripció de cada competència extreta del currículum 373.5(467.1): 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: És la capacitat de saber comunicar           
oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir              
les tecnologies de la comunicació, amb la gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents                 
suports i tipus de textos i amb adequació a les diferents funcions. 
2. Competència artística i cultural: És el coneixement, comprensió i valoració crítica de            
diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font             

22 



Màster Professorat Curs 2016 - 2017  
Tema: Orientació a Tecnologia de Secundària Alumne: Judith Vaqué 
Coordinadora: Màica Hernàndez Tutor: Rafael Morilla 

 

d’enriquiment i gaudi i es consideren com a part del patrimoni de cada cultura. També inclou la                 
capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar continguts a través de diferents             
mitjans artístics.  
3. Tractament de la informació i competència digital: Es tracta de la cerca, captació,             
selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses              
segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i                 
reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i              
sonor).  
4. Competència matemàtica: És l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les             
informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les                
operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, problemes i              
situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.  
5. Competència d’aprendre a aprendre: És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser              
capaç de continuar aprenent cada vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb els propis                
objectius i necessitats.  
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal: És l’adquisició de la consciència i l’aplicació             
d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança,             
el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat               
d’elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions, d’aprendre de les errades i d’assumir              
riscos.  
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Mobilització de sabers que                
han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu                
entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum                 
racional i responsable i protegir la salut individual i col·lectiva com a elements clau de la qualitat de                  
vida de les persones. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per              
interpretar la informació, predir i prendre decisions.  
8. Competència social i ciutadana: Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu,               
afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques                  
democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i                 
la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels              
drets i obligacions cívics. 
 
Cada matèria disposa de les seves competències pròpies (genèriques) i tanmateix pot contribuir a              
les competències bàsiques esmentades. Com es relacionen les matèries amb les competències            
bàsiques ve estipulat en el currículum. En aquest trobem també una descripció molt més àmplia               
sobre competències que ens poden donar idees alhora d’avaluar-les i sobretot, de treballar-les a              
l’aula. 

COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIA 
 
Son competències pròpies totes les competències bàsiques del bloc de Competències específiques            
centrades a conviure i habitar el món, que inclou les competències bàsiques B7 de coneixement i                
interacció amb el món físic i la B8 de competència social i ciutadana. D’altra banda, del bloc de                  
competències transversals també en forma part de la matèria la competència digital i tractament de               
la informació B3.  

APORTACIONS A ALTRES COMPETÈNCIES 
Dins de l’assignatura tot i no ser competències pròpies, es posen treballar de manera              
contextualitzada les altres competècies bàsiques: 

● B4.Competència Matemàtica 
● B1.Competència Comunicativa 
● B5.Competència d’aprendre a aprendre 
● B6.Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 
Caldria definir quines son les activitats que formarien part del pla d’orientació i quines competències               
son les més interessants de treballar. Aquest tipus de pràctiques ja es realitzen en l’aula de                
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tecnologia, només caldria incloure-les dins d’un pla d’activitats sistematitzades i donar-lis la            
importància que tenen. 

9. Tipologies d’aprenentatge 
 
He considerat important fer un apartat respecte a aquest tema tot i que me n’he adonat de la seva                   
complexitat i la dificultat per treballar-lo en profunditat. De totes maneres no he volgut eliminar-lo del                
treball ja que podria ser un primer pas per a continuar desenvolupament en un futur. 
 
Hi ha diferents tipologies d’aprenentatge, una de les classificacions podria ser la que s’exposa a               
continuació. L’aprenentatge pot ser: 

● Aprenentatge Visual 
● Aprenentatge Auditiu Oral 
● Aprenentatge Motor Kinestèsic 
● Aprenentatge Motor Mecànic 
● Aprenentatge Visual Verbal 
● Aprenentatge d’Escriptura 
● Aprenentatge basat en problemes 
● Aprenentatge basat en projectes 
● Aprenentatge basat en la investigació 

 
Tenint en compte que es troben moltes definicions d’aprenentatge i les fonts d’aquests son molt               
diverses. Només comentar que aquest apartat ha de servir per a obrir la perspectica dels docents en                 
relació a l’aprenentatge i ser un element a considerar i inspirador alhora de dissenyar les diferents                
activitats a l’aula. Tenir en compte els diferents perfils d’alumnats.  
 
També podem tenir les definicions d’Intel·ligències Múltiples de Gardner com a referències. 
A continuació s’ha fet una relació entre les Intel·ligències Múltiples de Gardner, diverses professions i               
amb les competències bàsiques que podem treballar a l’aula. Tenint en compte els perfils tecnològics               
sombrejarem les intel·ligències més relacionades amb les carreres tecnològiques i marcaré en            
negreta les carreres i/o funcions tecnològiques. 
 
Intel·ligències 
Mútiples 

Professions i/o funcions COMPETÈNCIES  
Bàsiques 

Intel·ligència 
Verbal- Lingüística

Escriptor, locutor de ràdio, o televisió, periodista, advocat,        
editor de textos, traductor, dramaturg, bibliotecari, etc. 

B1. Comunicativa 

Intel·ligència 
lògic 
matemàtica 

Comptable, agent d'assegurances, matemàtic, científic,     
economista, enginyeria, informàtica, auditor, etc. 

B4 Matemàtica 
B5 Aprendre2 

B7 Mon Físic 
Intel·ligència 
rítmica musical 

Disjockey, fabricant d'instruments, afinador de pianos,      
compositor, enginyer de so, corista, cantant, professor de        
música, etc. 

B7  

Intel·ligència 
Visual-Espacial 

Enginyer, topògraf, arquitecte, dibuixant, pintor,     
fotògraf, dissenyador d'interiors, marí, cartògraf, escultor,      
mecànic, dissenyador gràfic, escaquista. 

B2 Artística 
B3 Tractament 
B7  

Intel·ligència 
Corporal /  
cinestèsic 

Psicoterapeuta, actor, agrònom, mecànic, artesà,     
professor d'educació física coreògraf, joier, cirurgià, mim,       
esportista professional. 

B7 

Intel·ligència 
Interpersonal 

Administrador, gerent, director, sociòleg, psicòleg,     
antropòleg, metge, relacions públiques, venedor,     
publicista, polític, sacerdot, educador, treballador social,      
actor, dissenyador. 

B6 Autonomia 
B8 Ciutadana 
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Intel·ligència 
intrapersonal 

Conseller, psicòleg, terapeuta, filòsof, teòleg, etc.  

Intel·ligència 
Naturalista 
ecològica 

Biòleg marí, agrònom, geòleg, ecologista, veterinari,      
apicultor, meteoròleg, jardiner, antropòleg, etc. 

B7 

 
Com podem observar la competència B7 que és pròpia de la matèria de Tecnologia està present en                 
moltes sortides professionals amb un gran ampli ventall d’àmbits i intel·ligències. 
Ara m’agradaria contrastar si això també es correspon amb els itineraris. 
 
A continuació analitzarem algunes de les qualitats que es descriuen en els següents articles que               
amplien les competències del currículum. 
De l’article  
http://blog.educalab.es/inee/2014/09/25/buscando-a-los-futuros-estudiantes-de-carreras-cientifico-tec
nologicas/ 
es comenta com “los alumnos interesados por áreas como las matemáticas, la física, informática o               
tecnología, a aquellos entre cuyas cualidades destacan la capacidad de razonamiento, observación,            
concentración, análisis y experimentación, ya que son los que tradicionalmente se inclinan por             
carreras científico-técnicas.” La traducció en competència seria: 
B4 Matemàtica, B3 tractament i mon digital, B5 Aprendre a aprendre,  
 
Article de premsa web sobre les Habilitats que ha de teniu un enginyer d’ara, 
http://tryengineering.org/ask-expert/what-skills-do-i-need-develop-become-effective-engineer?languag
e=es, es destaquen la competència tècnica que relacionaríem amb B7, la Competència            
comunicativa, l’ Habilitats de lideratge que es treballa en la Competència personal, B6 com el               
Treball en equip.  
 
Un altre article se Recursos Humans, 
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/7-habilidades-que-debe-tener-un-ingeniero-para
-alcanzar-el-exito-profesional, també comenta altres habilitats com la Proactivitat i capacitat          
d'autoaprenentatge (B6 i B5), la resiliència (B6), l’ adaptabilitat (B6), habilitats socials (B6),             
Ampli maneig d'Habilitats Executives (B6 i B1), Identificar les condicions de l'entorn (B7) i la               
Innovació (B7). 
 

10. Altres referents 
.  

Com altres referents també podem analitzar les habilitats dels estudiants en les proves PISA. En               
aquest s’obtenen resultats sobre:  

● Rendiment i aptituds per a les ciències, matemàtiques i llengües.  
Totes necessàries per a l’assignatura de Tecnologia així que podriem analitzar els païssos amb millor               
puntuació dins dels païssos de la OCDE. Païssos amb millors resultats en competència científicacom              
Singapur, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá. 
En aquest treball no ha sigut possible la realització d’aquest estudi però com a ampliació podria ser                 
un molt bon estudi a fer. 
 
També destacar algunes informacions sobre gènere de l’informe PISA 2015,          
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf:  
“De media, en los países de la OCDE, el 25% de los chicos y el 24% de las chicas declaró querer                     
dedicarse a una profesión relacionada con las ciencias. Pero chicos y chicas suelen pensar en               
trabajar en distintos ámbitos de la ciencia: con más frecuencia que los chicos, las chicas se ven como                  
profesionales de la salud; y prácticamente en todos los países, estos aspiran a ser informáticos,               
científicos o ingenieros más a menudo que las chicas. “ 
Aquests aspectes també poden suggeriment com a docents la tipologia d’activitats a fer a l’aula. 
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Podem visualitzar el vídeo del congrés CTEM de València on Digna Couso (veure apartat de               
recursos) on expressa la necessitat de que els alumnes actuals es sentin capaços de realitzar               
carreres CTEM, sobretot en les noies i coneguin les moltes diverses possibilitats de treball que donen                
aquestes carreres. Cal fer un treball sobre els estereotips falsos creats entorn als alumnes CTEM. 
 
Altres elements que ens poden suggerir idees son les que m’han donat a mi arrel de veure un                  
documental “I després de l’ESO què?” on els alumnes d’estudis post-obligatoris, comenten com             
veuen ells el canvi de l’ESO al Batxillerat, quines qualitats ha de tenir un estudiant alhora de triar un o                    
altre tipologia de Batxillerat, les sortides professionals que tenen, etc. Com a docents també ens ha                
d’interessar quines son les visions dels actuals alumnes sobre els estudis existents ja que poden               
aportar un gran valor als alumnes de l’ESO.  
 
Visions donades per alguns estudiants: 
 
BATXILLERAT TECNÒLOGIC 
Hi ha molt coneixement per aprendre.  
Cal tenir un bon coneixement de les matemàtiques. 
Aplicació de fórmules i entendre el seu origen, ús i significat. 
Realització de molts exercicis pràctics. 
El més lògic és que volguis fer una enginyeria, Carrera de ciències pures: Física, Matemàtiques,etc               
en el futur. 
 
BATXILLERAT CIENTÍFIC 
Hi ha molt coneixement per aprendre. 
Cal estudiar molta teoria i entendre bé els processos biològics. 
Es fan molts esquemes per assimilar els coneixements. 
Cal tenir un bon coneixement de les matemàtiques. 
Realització d’experiments i aplicació del mètode científic per a resoldre problemes. 
El més lògic és que volguis fer una carrera relacionada amb les ciències i/o medicina: Biologia,                
geologia, Medicina, etc. 
 
BATXILLERAT ARTÍSTIC 
El coneixement no és ordenat, pautat i dirigit. L’alumne ha de ser molt autònom i madur. 
Alt nivell de creativitat i autogestió. 
Aprens molt sobre art i tècniques concretes.  
S’apren més des de el fer que no pas de lo teòric. 
Hi ha molta llibertat i tolerància. Has de tenir un grau de maduresa alt per no caure en conductes                   
inapropiades. Es viuen experiències molt intenses. 
Com a sortides pots fer totes les que estan relacionades amb l’art i literatura (Filologies) 
 
BATXILLERAT SOCIAL/HUMANÍSTIC 
Literatura, Economia, Història, Filosofia, Psicologia. 
Es fan moltes matemàtiques aplicades: Estadística, etc. 
Mètode clàssic: Teoria, classe magistral, llibre, apunts, exàmens. 
El nivell d’exigència i d’estudi es molt alt. Abismal comparat amb l’ESO. 
Cal relacionar conceptes, analitzar i comprendre amb molta més profunditat les lectures realitzades. 
 
BATXILLERAT ESCÈNIC 
Dona moltes eines de comunicació, autoconeixement, relació amb els altres, eines socials. 
S’estudia Literatura, audiovisuals. TEatre Música i dansa. 
És molt físic i es treballa molt el cos, la veu, l’espai… 
 
MODUL ESPORTIU 
Els alumnes es senten molt més motivats al ser uns estudis que has pogut triar. 
Molt físic.  
Dirigir grups de persones en activitats esportives. 
Sortides de carreres esportives. 
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MODUL d’ATENCIÓ A LA GENT GRAN “”SANITARI 
Cuidadors. 
Molta més llibertat. 
Coneixement molt més aplicat i pràctic. 
Sortides: Infermeria, Psicologia, Educació Infantil, etc. 
 
Aquestes opinions ens poden donar idees alhora d’elaborar activitats de la nostra assignatura de              
tecnologia en relació a la orientació. 

11. Itineraris 
 
Respecte als itineraris comentar que aquests no haurien d’estar determinats exclussivament per unes             
probes PAU i les notes adquirides al llarg dels estudis previs ja que sovint queden fora aquells                 
alumnes que tenen una veritable vocació per a les carreres per a les quals han quedat exempts. 
 
A comparació amb altres països com per exemple Estats Units, entre d’altres, no es necessari el tenir                 
una nota específica o de tall per accedir a una universitat ja que es contempla a l’alumne de  
manera global.  
 
Els itineraris no són sempre lineals ni continus i s’hauria de considerar per tal d’oferir més flexibilitat                 
en aquests. El sistema hauria de permetre oferir i trobar noves oportunitats en qualsevol moment del                
recorregut. 
 
Els docents amb tasques orientadores cal que siguin coneixedors dels itineraris actuals i les seves               
modificacions per tal de poder fer una orientació acadèmica adient. En l’apartat de recursos i en                
l’annex podem veure algunes de les informacions al respecte. 

12. Exemples d’Activitats Orientadores per a l’aula de       
Tecnologia. 

 
Els objectius de les següents activitats son diversos i estan relacionades amb objectius d’orientació.              
Aquests son: 

● Ampliar el coneixement les possibles aplicacions tecnològiques actuals. 
● Reforçar la possibilitat de dedicar-se a les STEM. 
● Donar a conèixer dones professionals del l’àmbit tecnològic.  
● Reforçar la realitat de dones que treballen en les STEM i tenen èxit. 
● Ampliar els coneixements dels alumnes sobre sortides professionals de les STEM. 
● Trencar estereotips falsos sobre les persones que es dediquen a les STEM. 
● Ús d’eines tecnològiques per a la cerca de feina i poder contactar amb professionals de les 

STEM. 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT1: 
Descripció: Dedicar un dia a veure vídeos de persones professionals que parlen de la seva 
professió:  
Objectius:  

● Ampliar els coneixements dels alumnes sobre sortides professionals de les STEM. 
● Reforçar la realitat de dones que treballen en les STEM i tenen èxit. 
● Trencar estereotips falsos sobre les persones que es dediquen a les STEM. 
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Materials i recursos: 
Vídeo d’una Engeniera Robótica: 
http://www.inibic.es/comunicacion/proyectos/cientificasbiomed/miniserieTV04.html 
Vídeo d’una Engeniera Informàtica: 
http://www.inibic.es/comunicacion/proyectos/cientificasbiomed/miniserieTV03.html 
En el Blog de Victor Cuevas trobem enllaços a vídeos protagonitzats per dones i les seves 
professiones tecnològicas:  
http://buscatucamino.com/blog/?p=40006 
http://www.inibic.es/comunicacion/proyectos/cientificasbiomed/miniserieTV.html 
Catherin Rosenberg, professora d'Engineria Electricitat i computació  parlant sobre internet: 
https://research2reality.com/other-topics/bringing-the-internet-back-from-the-brink/ 
Organització i procediment: No s’especifica. A valorar i determinar pel docent. A partir d’aquesta 
proposta, idea inicial i material el docent pot elaborar un treball a fer, una xerrada colectiva a l’aula, 
etc. 
Avaluació: En relació al treball realitzat. 
 
 
ACTIVITAT2:  
Descripció: Cercar informació sobre persones destacades en el camps de les Tecnologies 
(Enginyeria, Matemàtiques, Arquitectura, etc.) Intentar cercar dones tenint en compte que son menys 
conegudes. 
Objectius:  

● Ampliar els coneixements dels alumnes sobre sortides professionals de les STEM. 
● Reforçar la realitat de dones que treballen en les STEM i tenen èxit. 
● Trencar estereotips falsos sobre les persones que es dediquen a les STEM. 

 
ACTIVITAT3: 
Descripció: Cerca xarxes socials professionals.  
Objectius:  

● Ús d’eines tecnològiques per a la cerca de feina i poder contactar amb professionals de les 
STEM. 

● Ampliar els coneixements dels alumnes sobre sortides professionals de les STEM. 
 
ACTIVITAT4: 
Descripció: Introduir la classe amb vídeos interessants sobre tecnologia i actualitat. On apareguin 
experts, novetats,etc. 
 
ACTIVITAT5: 
Descripció: Veure un film on els protagonistes siguin tecnòlogues i el context sigui també tecnològic. 
Materials:  
Títol del film: Talentos Ocultos 
Direcció: Theodore Melfi 
Sinopsi: Les protagonistes son tres dones afroamericanes que van ser pioneres en el campt de la 
computació i engenieria aereoespacial: 
- Katherine Johnson: Matemàtica, física, informàtica teòrica, científica , 
- Dorothy Vaughan: Matemàtica i informàtica teòrica. 
- Mary Jackson: Matemàtica i enginiera aereoespacial. 
 
Un altre lloc web on cercar dones de prestigi és: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:100_Mujeres_(BBC) 
 
ACTIVITAT 6: 
Descripció: Cerca de dones pioneres en el camp de les tecnologies (STEM) 
Materials i recursos: Internet i bibliografies. 
Organització i procediment: Activitat en grup de 3 o 4 persones com a màxim. Elaborar un mural 
per penjar a l’aula. Valorar entre els diferents grups de classe quin format de moral es vol ja que si es 
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vol fer simplement una foto i una petita descripció de la seva vida i mèrits, caldria fer una activitat 
complementària com podria ser una exposició oral per a presentar la persona a la resta de la classe. 
Avaluació: Dissenyar una rúbrica per a valorar el mural i l’exposició oral.  
 
ACTIVITAT 7:  
Descripció: Realitzar sortides relacionades a museus tecnològics, matemàtics, etc. De l'àmbit 
científic-tecnològic i observar molt als alumnes com reaccionen davant de les activitats, interès: 
 preguntes, coneixements...  
Curs: preferiblement Primer de l’ESO 
Materials i recursos: 
Exemples de Museus: MACA de Cornellà, MNACTEC de Terrassa, CosmoCaixa de Barcelona, etc.  
Consultar la web de Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya: http://www.xatic.cat/ hi ha mostres de 
fàbriques, edificis i un gran ventall de possibilitats. 
 
Altres activitats semblants: 
Participar en fòrums com http://celworking.com/forumstem/workshop-enginyeria/  
Participar en concursos tecnològics. 
Participar en jornades tecnològiques.  
Participar en projectes científic-tecnològics: 
Projecte Hypatia: 
https://blog.caixaciencia.com/ca/-/el-proyecto-hypatia-pretende-incrementar-la-presencia-de-las-chica
s-en-ciencia-y-tecnologia 
 
ACTIVITAT 8:  
Descripció: Conèixer programes Europeus que tenen com a objectiu fomentar les carreres STEM a 
les noies: 
Materials i recursos: 
Web http://science-girl-thing.eu/es 
Organització i procediment: Per parelles els alumnes s’han d’adreçar a la web donada i veient el 
diagrama http://science-girl-thing.eu/es/jobs, han de poder indicar de l’1 al 5 els àmbits que més els hi 
criden l'atenció personalment i dins d'aquests, han de poder triar 3 professions que més els hi agradi. 
També es poden fer preguntes com: 

● Trobes a faltar alguna professió? Quina?  
● Perquè no apareix Arquitectura? 

 
ACTIVITAT 9: 
Descripció: Visita online a museus tecnològics: 
Materials i recursos: 
Museu NEMO d'Amsterdam, Holanda. https://www.nemosciencemuseum.nl 
 
ACTIVITAT 10:  
Descripció: Crear una revista col·lectiva. 
Organització i procediment: Crear una revista col·lectiva, blog i/o fòrum, on un grup rotatiu farà 
publicacions de notícies tecnològiques o recursos interessants setmanalment. El format pot ser: 

● Blog 
● Revista 
● Web de l'escola 
● En un racó de l'aula fer un mural.  
● En el fòrum de l'assignatura. 

 
El format caldrà devatir-l’ho i escollir-l’ho a classe entre tots. Comentar i argumentar els avantatges i 
desavantatges d'un format o un altre i fer votacions finals.  
Avaluació: El professor tindrà amb aquests exercici la possibilitat d'observar quins alumnes son més 
o menys participatius i veure els seus gustos e interessos.  
 
ACTIVITATS 11:  
Descripció: Fer un calendari d'activitats participativament. 
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Organització i procediment: Fer un calendari d'activitats cojuntament a FIRES, SORTIDES, 
FÒRUMS, CONCURSOS i fer-ne indagació, explicació a l'aula, tria i valoració posterior en cas 
d'assistir-hi i participar.  Com per exemple: Mobile Congres, Fórum Robòtica Cosmo Caixa, etc. 
GENER: 
FEBRER: 
MARÇ: 
ABRIL:  
Conferències STEM BARCELONA: http://2017.steamconf.com/en/conference/program/ 
etc. 
Pujar aquest calendari a Internet en l'aula virtual si se'n disposa o en un GoogleCalendar compartit. 
 
 
 
ACTIVITAT 12: 
Descripció: La meva professió ideal.  
Organització i procediment: Els alumnes preparen una presentació sobre la seva professió ideal. 
En el procés, els alumnes no només han de descriure la professió en si, sinó també explicar d'on la 
coneixen i per què els agradaria exercir-la. Això pot contribuir a que els alumnes reflexionin sobre les 
seves pròpies qualitats i mancances. 
 
ACTIVITAT13: 
Descripció:La professió dels meus pares 
Organització i procediment: Els alumnes pregunten als seus pares sobre les seves activitats 
laborals o professions mitjançant un formulari donat o un elaborat per ells mateixos. Els alumnes 
analitzen el formulari i el presenten a la classe. 
 
ACTIVITAT 14: 
Descripció: Joc d’adivinar professions 
Organització i procediment: Els alumnes presenten diverses professions per gestos. Prèviament es 
recopila una llista d'activitats i professions. Com a preparació al joc, es formen grups que hauran 
d'aprendre sobre les diverses activitats i preparar-les. A continuació, els equips presenten les 
professions els uns als altres, i hauran endevinar. D'aquesta manera, tracten de manera intensiva 
diverses activitats. 
 
ACTIVITAT 15: 
Descripció: Professions d'ahir i d'avui 
Organització i procediment: Els alumnes preparen, en grup o individualment, els següents temes: 

● Quines professions havien antigament i han desaparescut?  
● Quines noves professions han aparegut actualment?  

En el procés, s’haurà de parlar tant sobre professions tradicionals, com la de teixidor, tintorer, moliner 
o carboner, com de les noves professions, com informàtic, biotecnòleg o analista de sistemes 
informàtics. 
 
ACTIVITAT 16: 
Descripció: Professions somiades. 
Organització i procediment: Els alumnes investiguen sobre les seves professions no universitaris o 
carreres universitàries preferides dins del camps de les STEM. Posteriorment d’analitzen en relació 
als seus propis interessos, coneixements i capacitats, i es presenta una avaluació.  
 
ACTIVITAT 17:  
Descripció: Fer un portofi individual sobre tot el treball d'orientació fet.  
Materials i recursos: 
Publicació al respecte de Victor Cuevas a la web 
http://www.educacontic.es/ca/blog/portafolio-vocacional-para-secundaria-y-bachillerato-1a-parte 
 
ACTIVITAT 18:  
Descripció: Activitat on els ex-alumnes del centre expliquen les seves experiències laborals i 
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acadèmiques.  
Organització i procediment: Els ex-alumnes preparen una xerrada on poden explicar: 

● Com va ser el període de reflexió per triar una carrera professional. 
● Quines decisions van prendre 
● Que estan fent actualment?  
● Estan satisfets de les seves decisions i situació actual? 

 
ACTIVITAT 19: 
Descripció:  Els docents van a l’empresa. 
Organització i procediment: Els professors assisteixen a tallers o jornades per a professorat dins 
d'una empresa i fa un documental o explicació de la seva experiència als alumnes. 
 
ACTIVITAT 20:  
Descripció: Lectura d'articles  
Material i recursos:  
Exemple d’articles: 
http://blog.educalab.es/inee/2014/09/25/buscando-a-los-futuros-estudiantes-de-carreras-cientifico-tec
nologicas/  
Organització i procediment:  Parlar-ne i comentar-lo a classe. Fer un debat del perquè les noies no 
trien carreres tecnològiques. Activitat interessant per trencar amb estereotips falsos. 
 
ACTIVITAT 21: 
Descripció: Activitat d’aprenentatge i servei d’alumnes de 4rt d’ESO a 1r de l’ESO. 
Material i recursos: Realitzar una Activitat d'aprenentatge servei dins del centre. Seguint l'exemple 
de http://cibermanagers.com/ on alumnes de 4rt de l'ESO es preparen i fan classes de formació a 1r 
de l'ESO.  Aquest projecte està basat en els recursos de Pantallas Amigas 
http://www.pantallasamigas.net. 
En aquesta activitat podrem avaluar les competències bàsiques de comunicació, planificació, 
organització, interpersonals, etc. 

13. Conclusions 
Arrel d’aquest treball i des treballs llegits, vídeos, articles i infinitat de documentació             

comparteixo la opinió de molts experts en la matèria d’orientació i educació: La orientació en el                
sistema educatiu actual està en un estat molt embrionari i requereix de recursos humans, formatius i                
estructurals per poder assolir els seus objectius i així, ser una eina que arribi a tots els alumnes.  

Es necessiten recursos humans ja que es necessari que aquesta responsabilitat no recaigui             
només en la persona d’orientació o psicopedagog o tutor ja que és de vital importància que aquesta                 
es dugui a terme per un bon equip d’orientació format per docents, orientació i equip directiu que                 
estigui en un estret contacte amb les famílies i entorn més proper de l’alumne. El treball de l’escola és                   
important, però estic totalment d’acord en que el paper de la família i entorn proper dels alumnes,                 
companys, amics i entorn social, ho és encara més. Sense el suport, ajuda i protagonisme d’aquest,                
la tasca d’orientació es dificulta innecessàriament.  

Es necessiten recursos formatius per tal de donar recursos, estratègies i eines, als docents              
que vulguin formar part d’un equip d’orientació, a les famílies i als alumnes. En aquest sentit les                 
institucions haurien d’estudiar de quina millor manera poden arribar als alumnes i dotar de recursos               
als centres educatius, centres socials, etc. 

Per últim, per estructures em refereixo a la gestió i coordinació d’aquesta tasca d’orientació,              
que com ja he dit no pot recaure només en un parell de persones sinó en un equip ben coordinat i                     
organitzat. Des de els centres educatius els equips directius conjuntament amb orientació i             
psicopedagogia caldria que tinguessin un procediment sistematitzat i de qualitat.  

En conclusió, amb aquest treball me n’he adonat de la importància de la orientació pel bon                
progrés dels alumnes com a individus de la societat, autònoms, amb autoconfiança, amb             
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coneixement i possibilitats. Aquest treball ha estat un inici que espero que en els meus futurs anys                 
de docent pugui ampliar i treballar en els centre educatius. 

14. Recursos i Webgrafia 
● Fundació Bertelsmann: 

○ Vídeo presentació introductori de la Fundació: 
■ https://www.youtube.com/watch?v=iLLzSSzyWMQ 

○ Guia d’orientació coordinada de la Fundació B: 
■ http://orientacioncoordinada.com/guiacentros/chapter-page/ 

○ Guia d’orientació per pares de la Fundación Berstelsmann: 
■ https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin//files/Fundacion/Publi

caciones/98._Guia_de_padres_rb.pdf 
○ Vídeos de presentació d’Instituts amb pla d’orientació coordinada: 

■ Intitut IES Joaquín Araújo de Fuenlabrada (Victor Cuevas): 
https://www.youtube.com/watch?v=dvdFOfPK59w 

■ IES San Isisdro: https://www.youtube.com/watch?v=et3l6GBy81M 
■ Varis centres d’Andalusia: 

https://www.youtube.com/watch?v=RnPEn2_M7hs 
■ IES Padre Piquer, Madrid: 

https://www.youtube.com/watch?v=_tG7kpFmbAo 
■ IES Cardenal Spinola, Barcelona: 

https://www.youtube.com/watch?v=0YVzNm86hlY 
● Web de la Fundació Jaume Bofill: 

○ http://www.fbofill.cat/projectes/ii-jornades-educacio-avui-protagonistes-del-ca
nvi-educatiu 

○ Guia per al Lideratge de l’aprenentatge: 
■ http://www.fbofill.cat/sites/default/files/581.pdf; 

http://learningleadershipconference.cat/projecte-ile/  
○ Vídeos de Youtube:  

■ https://www.youtube.com/watch?v=6TlpjEsNsTw#t=222.629519 
● Vocational Training del Ministeri d’indústria i Energia d’Alemania: 

○ http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/vocational-training-and-work.html 
● STEM,STEAM, CTEM :   

○ Competències STEAM: Metodologia basada en projectes: 
■ https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2016/11/21/

makelearn-promoviendo-el-movimiento-maker-y-la-educacion-en-stea
m/ 

○ STEM Womens: 
■ http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/vocational-training-and-wor

k.html 
○ Centre de Recerca per a l’educació Científica i Matemàtica: 

■ http://crecim.cat/ 
○ Fundación Telefónica: 

■ https://top100desafio.fundaciontelefonica.com/incrementar-las-vocaci
ones-stem-entre-los-jovenes/ 

○ Projecte Hypatia de Fundació la Caixa per promoure la ciència en les dones 
(16/05/2017).  

■ http://crecim.cat/digna-couso-parla-del-paper-de-la-dona-a-la-ciencia-
al-cosmocaixa-de-barcelona/ 

○ Congrés CTEM 2016: 
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■ Vídeo de Digna Couso: 
● https://www.youtube.com/watch?v=2rP4YYZkZWQ 

● Projecte de matemàtiques i arts, programa específic: 
○ https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2016/07/11/investig

acion-artematematica-descubrir-las-matematicas-con-arte-y-tecnologia/ 
● Recursos per a la família: http://familiaiescola.gencat.cat/ca 
● XTEC - Recursos per al currículum i orientació: 

○ http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/recursos/ 
○ Programe de l’XTEC de centres innovadors: 

■ https://sites.google.com/a/xtec.cat/centresinnovadors/presentacions 
● Web Eduspot2015, ciutats educadores: 

○ http://www.edupost2015.cat/ciutats-educadores-que-garanteixin-un-projecte-
educatiu-de-qualitat-i-accessible-per-a-tothom/ 

● Ministeri d’Educació i PISA2015: 
○ http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa-2015.html 
○ Competències PISA:  

■ Projecte Descartes amb materials per possar en pràctica: 
● http://proyectodescartes.org/competencias/index.htm 

● Benito Echeverria: 
○  https://www.youtube.com/watch?v=IQbUCBR71Rg 

● Guia d’orientació MECD: 
○ http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/destacados/libro-blanco/libro-blanc

o-profesion-docente.pdf 
● Blog de Roberto Ranz, autor del llibre “Descubre tut talento” 

○ https://robertoranz.com/blog/page/9/ 
○ Mètode SEM: 

■ https://robertoranz.com/2014/11/28/el-modelo-de-enriquecimiento-par
a-toda-la-escuela-de-renzulli-i/ 

● Metodologies: 
○  http://talento40.com/educacion-4-0-2/ 

● Tesis sobre la relació entre intel·ligències múltiples i l’ús de les TIC: 
○ https://es.slideshare.net/inteligenciasmultiples/inteligencias-multiples-y-las-nu

evas-tecnologias 
● Desenvolupar les intel·ligències múltiples amb les TIC: 

○ http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/10/mapa-conceptual-recursos-tic
-para-desarrollar-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/ 

● Blog de Víctor Cuevas:  
○ http://educadores21.com/?page_id=14941 
○ http://orientacion20.wikispaces.com/ 
○ Autoconeixement: 

■ http://buscatucamino.com/blog/?page_id=326 
○ Fes un portfoli vocaional, Victor Cuevas: 

http://www.educacontic.es/ca/blog/portafolio-vocacional-para-secundaria-y-ba
chillerato-1a-parte 

● Blog d’Orientació:  
○ http://orientapas.blogspot.com.es/p/que-es-orientapas.html 
○ http://orientapas.blogspot.com.es/2016/12/ganadores-de-premios-orientapas-

2016.html 
○ Test D’interessos professionals: 

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ 
○ Test de Personalitat, orientació:  
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■ https://www.psicoactiva.com/tests/test-personalidad.htm#test-solution 
 

● RECURSOS: 20 activitats d’Autoconeixement: 
○ http://recursos.uveni.com/20-dinamicas-de-autoconocimiento/ 
○ http://educalab.es/intef/tecnologia 

 
● Activitats i projectes d’orientació a l’aula:  

○ http://ayudantesticsur.blogspot.com.es/ 
● “Rompiendo esquemas”, programa d’orientación pas a pas: 

○ http://institutoasturianodelamujer.com/iam/programas/programa-de-orientacio
n-academica-y-profesional-rompiendo-esquemas/ 

● Recursos humans i habilitats d’un enginyer, matemàtic, científic…: 
○ http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/7-habilidades-que-debe

-tener-un-ingeniero-para-alcanzar-el-exito-profesional 
○ http://tryengineering.org/ask-expert/what-skills-do-i-need-develop-become-eff

ective-engineer?language=es 
● Materials útils per a treballar la orientació del projecte H.O.L.A: 

○ http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.php 
● Recursos de Barcelona Activa: 

○ http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/ 
● Web Qstudio ofereix informacions diverses sobre orientació acadèmica i 

professional: 
○ http://www.qestudio.com/ 

● Qüestionari d’orientació:  
○ http://www.orientaline.es/cuestio.php 

● Web del projecte ORION De la Universitat Pontíficia Comillas que disposa, un cop 
donat d’alta d’informació acadèmica i qüestionaris d’orientació professional: 

○ http://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/Decision.aspx 
○ http://www.orientaline.es/index.php?m=5 

● CURRÍCULUM i Documents oficials: 
○ Currículum i competències bàsiques 373.5(467.1): 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0023/
fe124c3b-2632-44ff-ac26-dfe3f8c14b45/curriculum_eso.pdf 

● OCUPACIONAL:  
○ Randstand: 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-mitad-de-las-empresas-nece
sita-profesionales-con-estudios-stem-que-no-puede-encontrar/ 

○ Fundació la Caixa: http://www.celworking.com/category/stem/ 
● Programa Orientació de Fundació la Caixa: 

○ http://celworking.com/forumstem/workshop-enginyeria/ 
● RECURSOS PER ACTIVITATS d’ORIENTACIÓ: 

○ Xarxa Turística Industrial de Catalunya http://www.xatic.cat/ 
● CAPACITATS: 

○ Altes capacitats i mètode Sternberg: 
■ https://robertoranz.com/2015/01/21/la-teoria-de-la-inteligencia-exitosa-

de-sternberg-como-modelo-de-la-alta-capacidad/ 
● RECURS PSICOPEDAGÒGIC: 

○ http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/avpp/modul
_3/practica_5 
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