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Javier Elzo

   Què es pot dir que sigui segur d’un jove que avui 
tingui 20 anys, del que pot ser la seva vida, cap a 
l’any 2050, quan arribi al que avui anomenem 
jubilació? Quina haurà estat la seva trajectòria 
vital? S’haurà casat? Una, dues, més vegades? 
Per quantes feines i professions haurà passat? 
En quantes poblacions o països haurà viscut? 
Com farà front a la seva jubilació? Tindrà 
recursos propis?

     

    Així, un llarg etcètera de resposta impossible. 



  

Javier Elzo

Però hi ha una cosa que sí que ja es pot dir: 
    

haurà afrontat millor les mil proves de la vida si 
disposa de la flauta màgica de la seva 

competència personal. Les proves seran més o 
menys importants, ja que la vida fa mil voltes, 

però només el que tingui alguna cosa pròpia i 
intransferible, una cosa que ningú no li podrà 

arrabassar mai, la seva capacitat personal, 
estarà en bones condicions per tirar endavant.



  

Informe Delors, 1987

• Aprendre a conèixer

• Aprendre a aprendre

• Aprendre a ser

• Aprendre a estar

La condició d’aprenent

Continuar aprenent...la clau de l’èxit



  

• “Lo único que podemos darles son recursos generales 
que los sitúen en buenas condiciones para resolver 
todos los problemas que vayan apareciendo en su vida, 
que van a ser problemas prácticos –aunque uno de ellos 
pueda ser el de querer dedicarse a la investigación 
científica; pero eso es un nicho, una forma de vida, y por 
lo tanto entra dentro de este plan general. Y ahí los 
recursos son tres”.

• Los recursos intelectuales (coneixements i habilitats), 
los recursos afectivos, los recursos éticos.

J.A. Marina



  

Necesitamos trabajar todos juntos. 
¿Dónde? En todas partes, pero en primer 
lugar en el centro. 

Los centros son unidades educativas 
básicas.

J.A. Marina



  

La Orientació Professional?

• Una acció que ha de ser treballada en 
equip i integradament.

• Dues, doncs, són les línies prioritàries al 
voltant de l’OE i l’èxit singularitzat de 
l’alumne.



  

“L’orientació educativa, nucli d’aula, 
d’aprenentatge i d’acompanyament de 

l’alumne”



  

Projecte de 
vida 

M’oriento quan...

El centre 
m’orienta 

M’ ensenya a auto 
orientar-me /fer-me 

autònom 

El model didàctic és 
capacitador
(SCAP)   

El model de treball d’equip és 
orientador

(Comunitat de pràctica)

El model pedagògic 
és orientador 

AAA 

comunitat vs individualitatcapacitar vs instruir

PV

Personal Social

AcadèmicProfessional

Coordinador/a 
pedagògic i Orientador/a
Lideratge i dinamització

Criteris i indicadors centre que orienta   

PEC

Desplegament Pedagògic i Professional de l’orientació Educativa



  

La Llei d’Educació de Catalunya

LEC (12/09 10 juliol):

Preàmbul

• La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions i, 

més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida. 

Aquesta aspiració es correspon amb la voluntat col·lectiva de fer de Catalunya un país 

pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu 

projecte vital

(...)



  

La LEC: PROJECTE DE VIDA 
PERSONAL 



  



  

ACOMPANYAMENT

Acompanya Nodrint
Bastida amb el sabers universals construïts per 

la civilització

La idea de 
currículum

Acompanya ajudant a sortir la 
singularitat

Apropiació 
capacitadora dels 
sabers universals

Desenvolupament 
integral: personal, 
social, acadèmic i 
professional

ACOMPANYAMENT PROCÉS AUTONOMITZADOR



  

Acompanyament• És l’essència i acció principal de 
l’orientació educativa

• La persona docent-tutora ofereix a l’alumne/a 
les ajudes pedagògiques necessàries perquè 
aquest pugui  desenvolupar el seu procés 
d’aprenentatge singularitzat reeixit.

• Aquest Acompanyament porta associat el valor 
del respecte i es construeix des d’una 
estructura ètica de la relació educativa. És la 
mirada, l’actitud que permet a l’alumne/a 
construir la seva ocasió, i en definitiva, fer-se 
un lloc en el món.

És el conjunt d’accions, eines i actituds  
pedagògiques que fan possible aquesta 
concepció pedagògica de l’acompanyament.

És, juntament amb l’Aula, la condició de 
possibilitat d’una relació orientadora i essencial 
d’acompanyament.

Aprenentatge 
Aula

És el context, l’espai de seguretat i l’entorn 
afavoridor d’aquest acompanyament 
orientador. 

És un espai-simulació, propedèutic de la 
sociabilitat real. L’espai-programat, ordre 
(intern) assaig de l’espai- desprogramat, caos.

Es situa com a marc dels aprenentatges.
L’Aula és la praxi(la causa)  de l’orientació 

Praxi Context



  

QUÈ SUPOSEN LES 

TRES A



  

Modalitat formativa
Curs d’equips de centre

Modalitat de nova creació en el document 

formació permanent del 
professorat

Criteris, instruccions i orientacions

Curs 2013-2014

Eix 1,2, 2a.



  

ESTRUCTURA DEL CURS
• 7 Sessions presencials  de 2h 30 minuts, un dia 

a la setmana durant mes i mig
• Experts col·laboradors, experiències de centres
• 1 sessió de tutorització del Pla d’acció
• Transferència al centre de la formació. Pla 

d’acció de millora
• Acompanyament del Pla d’acció. Nivells de 

transferència:  immediata, diferida i impacte.
• Sessió 8 :  Jornada d’impuls de la formació i 

intercanvi constructiu entre centres participants 
a la formació.

• 1r. Edició de la Jornada: CAR, 400 participants



  

L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, NUCLI D’AULA, D’APRENENTATGE I 
D’ACOMPANYAMENT DE L’ALUMNE

 PARTICIPACIÓ A LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE CENTRE

(Directors, coordinadors/es pedagògics i orientadors/es)

• Sessió I Concepció pedagògica de l’orientació I
___________________________________________________________________
• Sessió II Concepció pedagògica de l’orientació II

Model didàctic de l’orientació educativa
___________________________________________________________________
• Sessió III Model didàctic aplicat a la tutoria i al 

centre
___________________________________________________________________
• Sessió IV Lideratge i dinamització de l’orientació: 

coordinador/a pedagògic i orientador/a
___________________________________________________________________
• Sessió V El treball d’equip orientador
___________________________________________________________________
• Sessió VI La cuina de l’orientació: el Projecte 

Educatiu de Centre i la comissió  d’atenció a la diversitat
___________________________________________________________________
• Sessió VII Els indicadors de centre per a l’orientació
___________________________________________________________________



  



  

.



  

El millor dels viatges és el que hi ha abans i el que ve després.

Maurice Maeterlinck (1862-1949). Escriptor belga



  

Els viatges són els viatgers.
El que veiem no és el que veiem, sinó el que som.

Fernando Pessoa (1888-1935). Poeta portuguès
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