
Línies prioritàries de l’Orientació Educativa 

 Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació 

Jornada d’informació sobre 
el Saló de l’Ensenyament
Barcelona, 25 i 27 de febrer i 4 de març de 2014



1. Normativa

2. Formació per a la innovació

3. Eines i recursos

4. Difusió

5. Atenció personalitzada´. Saló de l’Ensenyament, Fires i Salons

Actuacions prioritàries de la SGIFO



1. Normativa

 Normativa d’inici de curs
Documents per a l’organització i la gestió dels centres, Orientació i acció tutorial a l’ESO 
de 21 de juny de 2013. Aspectes de la tutoria grupal i individual, funcions de l’orientador en 
el centre, recursos d’orientació acadèmica i professional

http
://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Orientacio_ESO.pdf

 Document orientador
Document de final d’etapa per destacar els aspectes més rellevants de l’aprenentatge 
competencial de l’alumne i concretar l’orientació i la continuïtat per al seu projecte personal
(art.17 de l’Ordre 295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria)

 Protocol d’orientació
 Guia d’orientació en procés d’elaboració pel Departament d’Empresa i Ocupació i 

Departament d’Ensenyament amb la finalitat d’unificar recursos,  estandaritzar i 
protocol.loritzar processos d’orientació

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Orientacio_ESO.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Orientacio_ESO.pdf
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2. Formació per a la innovació

2012-2015 - Formació d’equips de centre
Fase 1: Curs 2012-13
Formació d’orientació educativa per a equips de centre: orientador/a, direcció i professorat-tutor (420 
professionals de 140 centres).

Fase 2 : Curs 2013-14
Jornada formativa d’acompanyament pels equips impulsors de centre  (180 professionals de 90 centres).
Formació d’orientació educativa per a equips de centre: orientador/a, direcció i professorat-tutor (300 
professionals de 100 centres).
Formació per a especialistes de l’orientació educativa dins els centres(240 especialistes d’orientació educativa)

Fase 3: 2014-15
Jornada formativa d’acompanyament pels equips impulsors de centre  
Formació d’orientació educativa per a equips de centre: orientador/a, direcció i professorat-tutor 
Formació per a especialistes de l’orientació educativa dins els centres.
Formació interna de centre amb itinerari propi de l’orientació educativa.

Formació sobre la coordinació dels orientadors amb els professionals de psicopedagogia dels serveis educatius 
(EAP)



El web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya és un servei públic adreçat al 
professorat de nivell no universitari depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya

El web Estudiar a Catalunya informa de l’oferta formativa a Catalunya i de les vies per accedir a 
les diferents opcions ocupacionals. També facilita suggeriments d’activitats, models i eines per 
al treball intel·lectual i l’autoconeixement.

L’apartat d’Orientació inclou el qüestionari d’autoconeixement, itineraris formatius, informació 
relativa al món laboral i enregistrament de diferents experiències professionals

Qüestionari d’Autoconeixement
Qüestionari que avalua la personalitat, els interessos i les capacitats de l’alumnat amb relació 
als entorns professionals. Es pot consultar també la informació de suport específica per als 
alumnes, famílies i professors.
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Resum estadístic de les mètriques 



3. Eines i recursos
Resum estadístic de les mètriques 



4. Difusió

 Participació en Jornades internacionals sobre orientació educativa i 
orientació acadèmica i professional

 Col·laboració i participació en programes europeus

 Relacions interdepartamentals



5. Saló de l’Ensenyament 2014 i fires.
El Saló de l’Ensenyament,  les Fires i els Salons comarcals dels municipis ofereixen la 
informació actualitzada de l’àmplia oferta d’estudis i formació ocupacional presencial i a 
distància de forma personalitzada.

Espai d’Orientació

• 12 despatxos d’atenció personalitzada

• Itineraris formatius per l’alumnat (4.500 persones aprox.)

• Sessions informatives d’orientació acadèmica i professional pels orientadors/es i 
professionals d’orientació de municipis i consells comarcals els dies 25 i 27 de febrer i 4 de 
març (300 persones)

• Participació dels orientadors de centre en les atencions personalitzades del Saló

Saló de l’Ensenyament 2014
Del 12 al 16 de març



6. Atenció personalitzada. 
Infografies
Noves fitxes d’estudis i cronogrames de les diferents vies d’accés als estudis per a lliurar a les 
consultes de les atencions personalitzades.
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