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Pla d’Orientació Acadèmica i Professional
Orientació a l’INS
L’estructura general del Pla d’Orientació Acadèmica i Professional es fonamenta en tres fases:
• Fase formativa
• Fase informativa
• Fase de presa de decisions
Cadascuna d’aquestes fases té major o menor significat segons el nivell i curs de què es tracti i no
necessàriament se succeeixen les unes amb les altres.
Dins de la fase formativa, es consideren els continguts de caràcter preprofessional i aquells que
resolguin alguns aspectes de situacions diàries, que reflecteixen les programacions didàctiques dels
diferents departaments. A més, també tenen caràcter formatiu les activitats que s’expliciten en
aquest Pla, dirigides al fet que l’alumnat i la seva família coneguin perfectament el context en el qual
es desenvolupa actualment o que haurà de desenvolupar-s’hi en el futur i aquelles altres que l’ajudin
a conèixer-se a ell mateix.
En la fase informativa s’enquadren tota una sèrie d’activitats la finalitat de les quals és la de fer
arribar a l’alumnat i a la seva família la informació necessària a propòsit de les opcions escolars o
professionals a les quals tindrà accés.
La fase de presa de decisions dóna temps i posa els mitjans per tal que l’alumnat i la seva família
reflexioni a propòsit d’allò que ha d’elegir, una vegada hagi tingut la formació i la informació suficients
per al moment. En aquesta fase s’hi enquadren les activitats d’assessorament per part dels equips
docents i els tutors i tutores, així com les sol·licituds d’informació envers opcions concretes per part
de l’alumnat i la seva família.
Totes aquetes fases estan pensades per un entorn presencial , però, sense cap mena de dubte en
cas de confinament d’alguns grups o tancament total del centre es podrà desenvolupar el pla
d’orientació acadèmica professional a traves de les eines i recursos online com ara: MEET del
Classroom i /o el Moodle i així com el correu ordinari de centre.
Objectius
S1 i S2
1. Conèixer l’estructura i organització del Sistema Educatiu i les possibles opcions
acadèmiques
2. Facilitar informació adequada i precisa sobre les diverses opcions educatives i laborals
S3
1. Conèixer l’estructura i organització del Sistema Educatiu i les possibles opcions
acadèmiques
2. Facilitar informació adequada i precisa sobre les diverses opcions educatives i laborals
3. Informar sobre les proves d’accés a CFGM
4. Informar sobre les matèries optatives de S4 i les seves particularitats
5. Assessorar sobre l’elecció de matèries optatives
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6. Propiciar el contacte de l’alumnat amb el món laboral, per tal de facilitar la seva inserció
laboral
S4
1. Conèixer l’estructura i organització del Sistema Educatiu i les possibles opcions
acadèmiques
2. Facilitar informació adequada i precisa sobre les diverses opcions educatives i laborals
3. Informar sobre les proves d’accés a CFGM
4. Informar i orientar sobre els estudis de BTX
5. Informar i orientar sobre els estudis de CF
6. Assessorar sobre l’elecció de la modalitat de BTX o de CFGM
7. Propiciar el contacte de l’alumnat amb el món laboral, per tal de facilitar la seva inserció
laboral
BTX i CF
1. Conèixer l’estructura i organització del Sistema Educatiu i les possibles opcions
acadèmiques
2. Facilitar informació adequada i precisa sobre les diverses opcions educatives i laborals
3. Informar sobre les proves d’accés a CFGS
4. Informar sobre els CFGS i els estudis universitaris d’acord amb les modalitats de BTX i
CFGS.
5. Informar i assessorar sobre la prematrícula i matrícula de les PAU i preinscripció
universitària.

Temporalització
*Acció: P=Presencial . PP=Post Posada .T=Telemàtica .
Coordinació entre Centres
DATA

ACTIVITATS

Gener Carta als Centres de l’àrea d’influència per
la trobada informativa
Gener Reunió amb tots els centres de l’àrea
d’influència
Febrer Visita al Centre de tot l’alumnat de l’àrea
d’influència
Març Carta als Centres de l’àrea d’influència per
la trobada informativa als coordinador
Abril
Xerrada informativa amb els coordinadors
d’altres centres educatius per explicar la
nostra oferta

Abril
Maig

Informació-promoció a altres centres
Xerrada orientació per a centres de l’entorn
sobre BTX i CF

*ACCIÓ

RESPONSABLES

MÈTODE /
MATERIALS

-

E. Directiu

P/T

E. Directiu

P/T

E. Directiu

Presentació Power

-

E. Directiu

Carta

P/T

E. Directiu

Llibret
postobligatoris
Tríptic CF
Power CF
Cartell oferta
educativa

P/T
P/T

C. BTX i CF
Llibret
postobligatoris
Presentació Power
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ACTIVITATS
Traspàs d’informació oral dels Centres de
l’àrea d’influència
Traspàs d’informació escrita

*ACCIÓ

RESPONSABLES

P/T

C. Pedagògica

-

C. Pedagògica

DATA:

POAP
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MÈTODE /
MATERIALS

Document de
traspàs

Informació i relació amb les famílies
DATA

ACTIVITATS

*ACCIÓ

RESPONSABLES

Setembre Reunió informativa d’inici de curs

P/T

Tot el
curs
Març

Atenció i seguiment individualitzat

P/T

Jornada de portes ofertes
Reunió informativa:estructura de l’ESO i
funcionament del Centre
Reunió informativa: matèries optatives de
S4

P/T

P/T

E. Directiu

Reunió informativa: orientació acadèmica i
professional
Jornada de portes obertes BTX i CF
Reunió informativa: orientació sobre BTX i
CF

P/T

C. BTX

P/T

E.Directiu
C. CF

Abril

Abril
Maig

Tutor
Tutors personals
Coordinadors
E. Directiu
Tutor
Tutor personal
E. Directiu
Departaments

MÈTODE /
MATERIALS

Llibret presentació
de l’INS
Informació sobre
optatives
Presentació Power

Llibret
postobligatoris
Presentació Power

Promoció general
DATA
Febrer

ACTIVITATS
Promoció proves accés a CFGM

Abril

Promoció oferta educativa

RESPONSABLES MÈTODE / MATERIALS

Pàgina web
Ràdio
TVPirineus
premsa escrita
Pàgina web
Ràdio
TVPirineus
premsa escrita

Promoció CFM i CFS: Planificació i seguiment per part de l’Orientador/a als CCFF
DATA
SetembreOctubre
OctubreNovembre

ACTIVITATS

*ACCIÓ

Planificació de les xerrades d’
orientació, tallers simulació dels CCFF
a 4 ESO
Planificació de la Setmana de l’FP.
:Planificar i recollir propostes tallers,
xerrades dels departament dels CCFF

P/T

Orientador/a

TIPUS
ORIENTACIÓ
Orientació Interna

P/T

Orientador/a

Orientació Interna

RESPONSABLES
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ACTIVITATS
Planificació Fira de Petits
Emprenedors Escolars
Planificar xerrades d’orientació als
centres del Principat d’Andorra

DATA:
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PP

Orientador/a

TIPUS
ORIENTACIÓ
Orientació Interna

P/T

Orientador/a

Orientació Externa

*ACCIÓ

RESPONSABLES

Promoció: CFM 1r
DATA

ACTIVITATS

Setembre Organització Cicle: Organització i
distribució MP

*ACCIÓ

RESPONSABLES

P/T

Tutor/a Gup

Octubre

Avaluació Cicle: Avaluació
,assistència a classe, criteris de
promoció de curs

P/T

Tutor/a Gup

Abril

Programes de mobilitat
internacional: Objectius, criteris de
mobilitat alumnat

P/T

Tutor/a Gup

Maig

Organització Cicle: La FCT
(presentació)

P/T

Tutor/a Gup

MaigJuny

Avaluació Cicle: Criteris avaluació
alumnes amb UF pendents de 1r

P/T

Tutor/a Gup

MÈTODE /
MATERIALS
Dossier alumnat
orientació
acadèmica i
professional
Dossier alumnat
orientació
acadèmica i
professional
Dossier alumnat
orientació
acadèmica i
professional
Dossier alumnat
orientació
acadèmica i
professional
Dossier alumnat
orientació
acadèmica i
professional

Promoció: CFM 2n
DATA

ACTIVITATS

*ACCIÓ

RESPONSABLES

Setembre- Organització Cicle :La FCT, criteris
Octubre
avaluació i qualificacions, criteris per la
no realització de l’FCT.
Avaluació Cicles: Alumnes que
compaginen treball i estudis.
Programes de mobilitat
internacional: Objectius, criteris de
mobilitat alumnat

P/T

Tutor/a Gup

Març-Abril Promoció acadèmica i professional:
Titulació que s’obté, formacions
complementàries, altres cicles i
convalidacions, accés a CFS, prioritat
adjudicacions places als CFS, curs
preparació a la incorporació als CFS

P/T

Tutor/a Gup

MÈTODE /
MATERIALS
Dossier alumnat
orientació acadèmica i
professional

Dossier alumnat
orientació acadèmica i
professional
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Promoció :CFS 1r-2n
DATA

ACTIVITATS

*ACCIÓ

RESPONSABLES

Setembre- Organització Cicle :La FCT, criteris
Octubre
avaluació i qualificacions, criteris per la
no realització de l’FCT.
Avaluació Cicles: Alumnes que
compaginen treball i estudis.

P/T

Tutor/a Gup

Març-Abril Promoció acadèmica i professional:
Titulació que s’obté, formacions
complementàries, altres cicles i
convalidacions, accés a la universitat
:preus i beques

P/T

Tutor/a Gup

MÈTODE /
MATERIALS
Dossier alumnat
orientació
acadèmica i
professional

Dossier alumnat
orientació
acadèmica i
professional

Alumnat S1
DATA
Tot el curs
Octubre

ACTIVITATS
Atenció i seguiment curricular
Donar a conèixer l’estructura del sistema
educatiu

Tutor
Tutor

ACTIVITATS
Atenció i seguiment curricular
Donar a conèixer l’estructura del sistema
educatiu

Tutor
Tutor

RESPONSABLES

MÈTODE / MATERIALS
Esquema general del
sistema educatiu

Alumnat S2
DATA
Tot el curs
Octubre

RESPONSABLES

MÈTODE / MATERIALS
Esquema general del
sistema educatiu

Alumnat S3
DATA
Tot el curs
Octubre
Febrer

Abril
Abril

Maig
Juny

ACTIVITATS
Atenció i seguiment curricular
Donar a conèixer l’estructura del sistema
educatiu
Xerrada informativa: proves accés a CFGM
(alumnat 17 anys)
Xerrada informativa: matèries optatives de
S4 i les seves característiques
Simulació d’elecció de matèries optatives
específiques per tal d’obtenir les
preferències de l’alumnat
Assessorament sobre l’elecció de matèries
optatives a S4

RESPONSABLES

Tutor
Tutor
C. Pedagògica
C. Estudis
C. ESO
C. ESO
Tutor

Tutor

MÈTODE / MATERIALS
Esquema general del
sistema educatiu
Informatiu sobre les proves
d’accés a CFGM
Informació sobre optatives
Presentació Power
Formulari
Consell basat en l’adequació
de preferències i capacitats
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Alumnat S4
DATA
Tot el curs
Octubre
Desembre
Gener
Gener/
Febrer
Febrer
Febrer

ACTIVITATS
Atenció i seguiment curricular
Donar a conèixer l’estructura del sistema
educatiu
Presentació i aplicació del qüestionari
d’autoconeixement
Anàlisi de l’informe
Anàlisi dels itineraris formatius i anàlisi del
món laboral
Entrevista final amb l’alumne/a

RESPONSABLES

Tutor
Tutor
Tutor
Tutor
Tutor
Tutor

Esquema general del
sistema educatiu
Qüestionari de coneixement:
Qüestionari
Informe de resultats
Pàgina WEB: Itineraris
Treball individual amb
l’alumne.
Informació sobre les proves
d’accés a CFGM

Març

C. Pedagògica
C. Estudis
C. ESO
Taula rodona amb ex alumnat de BTX i CF
C.ESO
C.BTX
C.CF
Sessió informativa prèvia a la sortida al Saló C. ESO
Ensenyament
Sortida Saló Ensenyament
C. ESO
C. Activitats
Xerrada d’orientació: estudis de BTX
C. BTX

Març

Xerrada d’orientació: estudis de CF

C. CF

Maig

Simulació d’elecció de modalitat de BTX o
CFGM per tal d’obtenir les preferències de
l’alumnat
Lliurament de l’informe orientador
Assessorament sobre l’elecció de modalitat
de BTX o CFGM

Tutor

Llibret estudis postobligatoris
Presentació Power
Llibret estudis postobligatoris
Presentació Power
Formulari

Tutor
C. BTX
C. CF

Informe
Consell basat en l’adequació
de preferències i capacitats

DATA
Tot el curs
Març

ACTIVITATS
Atenció i seguiment curricular
Informació sobre la promoció a CFGM

RESPONSABLES

Abril

Xerrada informativa:proves accés a CFGS
(alumnat de 19 anys)
Xerrada informativa: orientació acadèmica i
professional – BTX-LOE

Febrer

Març
Març

Maig
Maig
Juny

Xerrada informativa: proves accés a CFGM
(alumnat 17 anys)

MÈTODE / MATERIALS

Alumnat B1

Maig

Tutor
C. CF
C. BTX
C. CF
C. BTX
C. BTX

MÈTODE / MATERIALS

Informació sobre les proves
d’accés a CFGS
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Alumnat B2
DATA
Tot el curs
Desembre

ACTIVITATS
Atenció i seguiment curricular
Test IPP

Febrer

Xerrada informativa: prematrícula PAU

Febrer

Sortida JOU Tàrrega

Febrer

Taula exalumnat

Març
Juny
Març

Informació universitats, notes de tall, PAU,.. C. BTX
Tutors
Sessió informativa prèvia a la sortida al
C. BTX
Saló Ensenyament
C. Activitats
Sortida al Saló Ensenyament
C. BTX
C. Activitats
Presentació UdL
C. BTX

Llibret d’estudis universitaris

Xerrada informativa: proves accés a CFGS
(alumnat de 19 anys)
Xerrada preinscripció universitària i
matricula PAU

Informació sobre les proves
d’accés a CFGS

Març
Març
Abril
Maig

MÈTODE / MATERIALS

RESPONSABLES

Tutor
C. BTX
EAP
C. BTX
C. BTX
C. Activitats
C. BTX

C. BTX
C. CF
C. BTX

Alumnat CFGM i CFGS (mirar apartat promoció CFM i CFS)
DATA
Tot el
curs
Tot el
curs
Tot el
curs
MarçAbril
MarçAbril

ACTIVITATS

*ACCIÓ

RESPONSABLES

Atenció i seguiment curricular

P/T

Tutor

PAT- Promoció de 1r a 2n (FCT)

P/T

Tutor

PAT – Promoció de 2n a CFGS

P/T

Tutor

Setmana Orientació Acadèmica i
Professional de LA F.P.
Fira de petits emprenedors escolars

P/T

C. CF
C. Activitats
E .Directiu
C.CF

PP

MÈTODE /
MATERIALS

Xerrades, ponències,
visites, tallers ,etc.
Paradetes de venda .
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Annex Pla d’Orientació Acadèmica i Professional 4t ESO: Guia del professorat
Sessió 1. Presentació i aplicació del qüestionari d’autoconeixement.
Objectiu:
Presentar l’apartat "Orientació" a l’alumnat i explicar-los algunes idees sobre el procés
d’orientació. Posteriorment fer el qüestionari d'autoconeixement que ajudarà l’alumnat a
pensar en les seves aptituds, interessos, personalitat i valors ocupacionals per escollir estudis
i/o una futura professió d’una manera reflexiva.
Aplicació:
Sessió grupal i individual.
Durada:
1 sessió de 50 minuts.
Contingut:
La fase prèvia a l’aplicació del qüestionari d'autoconeixement ha d’incloure una introducció als
diversos continguts d’aquest apartat i una explicació de la importància que té el fet de
conèixer-se un mateix en el procés d’orientació i presa de decisions. El bloc
d'autoconeixement està format per un qüestionari de 93 preguntes que ha de contestar
l’alumne/a. En finalitzar-lo l’aplicació en genera l'informe dels resultats.
Orientacions per al professorat
 Presentar el qüestionari com una guia, un acompanyament en el procés, no com un únic
recurs.
 Informar l’alumnat que si té qualsevol dubte pot consultar-lo al tutor/a i/o orientador/a.
 És important que el professorat indiqui que el qüestionari d'autoconeixement és una part
del procés de recollida d’informació, però que cal completar-lo amb l'historial acadèmic,
itineraris del sistema educatiu, món laboral, etc.
 Si teniu alumnes amb problemes de comprensió lectora podeu imprimir el qüestionari en
paper, per tal de treballar-ne la comprensió de les preguntes i facilitar-los l’autonomia en
les respostes. Recordeu que hi ha l’opció de guardar el qüestionari i fer-ho amb més d’una
sessió.
 És important destacar que no és una prova estandarditzada o test, sinó un conjunt de
preguntes que permeten identificar els entorns acadèmics i professionals més afins amb
les respostes de l’alumne/a.
 Cal explicar que no es tracta d’un examen, sinó d’un qüestionari que ajudarà l’alumne/a a
conèixer-se millor per poder triar el seu futur acadèmic i/o professional.
 Cal insistir en què les respostes siguin sinceres i personals; totes són correctes perquè
cadascú té una manera de ser pròpia, que comporta respostes diferents. Els alumnes han
de tenir molt clar que han de respondre amb sinceritat i espontaneïtat, ja que l'informe dels
resultats es basa en aquestes respostes. És recomanable escollir les opcions extremes
(gens, molt) per tal que l’aplicació discrimini amb més facilitat entre els entorns.
Recursos:
Qüestionari. Per emplenar el qüestionari cada alumne/a ha de tenir un ordinador amb connexió
a Internet i a una impressora. L'informe final es pot imprimir i guardar, en format PDF, per
analitzar-lo posteriorment.
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Sessió 2. Anàlisi de l'informe
Objectiu:
Interpretar la informació que ens proporcionen els resultats.
Aplicació:
L'informe dels resultats es pot analitzar de forma grupal, tot i que es recomana un contacte
individual inicial –si encara no s’ha fet– per comentar aquesta informació. És important establir
un diàleg amb l’alumne/a per analitzar si està d’acord amb els resultats que ha obtingut.
Durada:
1 sessió de 50 minuts.
Contingut:
Si es parteix de l'informe dels resultats com a suport per començar la sessió o l’entrevista, es
pot aprofitar per parlar amb l’alumnat sobre els resultats que ha obtingut i compilar informació
sobre les seves expectatives.
Orientacions per al professorat
 Cal assegurar-se que cada alumne/a entén la definició dels entorns professionals
significatius que surtin a l'informe.
 Si un cop el alumne té l'informe, no li surt cap entorn destacat, és recomanable que el torni
a fer donant respostes més extremes.
 És el moment de demanar a l’alumnat que posi en comú amb la seva família aquests
resultats i en parlin –si no ho han fet ja– de quin serà d’itinerari formatiu que escollirà en
finalitzar els estudis. L’alumnat ha de recollir informació de quines expectatives té la família,
si són diferents de les seves, i d’altres informacions d’interès.

Sessions 3, 4. Anàlisi dels itineraris formatius i Anàlisi del món laboral
Un cop l’alumne té l'informe, cal anar a l’apartat d’itineraris. Després d’analitzar les característiques
personals i els possibles estudis postobligatoris, és el moment d’analitzar les ocupacions que es
relacionen amb aquests estudis. A l’apartat "Món laboral" s’informa sobre requisits d’accés,
condicions laborals i salarials i característiques generals d’algunes de les professions més
conegudes. També hi ha informació de com treballar l’accés al món laboral, si l’alumne/a opta per
aquesta opció.
Objectius:
 Facilitar l’anàlisi dels itineraris formatius oferts a Catalunya.
 Analitzar diverses ocupacions.
 Conèixer el procediment d’accés al mercat laboral.
 Conèixer com es fa un currículum.
 Conèixer el funcionament de l’entrevista de selecció.
Aplicació:
Sessió grupal o anàlisi individual.
Durada:
1 o 2 sessions de 50 minuts, en funció del grup classe i de les activitats que s’hi porten a
terme.
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Contingut:
 Descripció de l’entorn
 Algunes professions relacionades
 Alguns exemples concrets de professions
Recursos:
Itineraris
Sessió 5 . Entrevista final amb l’alumne/a
Objectiu:
Afavorir que l’alumne/a sigui conscient de les conseqüències de la seva decisió.
Aplicació:
Individual.
Durada:
30 minuts aproximadament.
Contingut:
És recomanable que el tutor personal treballi individualment amb l’alumne/a, per ajudar-lo a
analitzar cada aspecte, atendre’n els dubtes i/o aclariments possibles i afavorir, així, la
conscienciació de l’estudiant davant la seva decisió.
Orientacions per al professorat
Hem de procurar que l’entrevista no es converteixi en un interrogatori; es tracta de facilitar el
diàleg per estimular la reflexió de l’alumnat.
A tall d’exemple, se li pot demanar:
 quines capacitats té:
 quines vocacions té;
 quina és la seva situació familiar i personal;
 quines necessitats té;
 com se sentirà personalment d’aquí a uns anys treballant en allò que ha escollit;
 si ha parlat dels seus interessos amb els seus pares: què li han dit;
 quines opcions ha tingut en compte;
 si ha consultat altres fonts d’informació;
 què ha decidit prioritzar o triar.
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Document orientador de final de curs a S1 – S2 –S3
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Document orientador de final de 2a avaluació a S4
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Document orientador de final de curs a S4
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