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  Material de formació  

Fase 3– Bloc 5 – I ara què?  

 
El text següent està extret del document  “L’acollida, el seguiment i l’orientació a l’educaci ó 
d’adults” del Grup de treball d’orientació de l’edu cació d’adults. Completeu les vostres 
aportacions: 
 
L'orientació acadèmica i professional forma part de l'acció educativa orientadora i té per finalitat la 
presa de decisions de l’alumnat en els àmbits acadèmic i professional, processos fortament 
entrellaçats. Són dues perspectives en un mateix procés de creixement, desenvolupament i 
realització personal. 
  
L’orientació acadèmica ha de possibilitar que cada alumne obtingui els millors resultats 
acadèmics d’acord amb les seves aptituds i pugui gestionar un recorregut formatiu amb eficàcia i 
autonomia creixent. A més, hauria de prevenir l’abandonament i afavorir la motivació per a la 
formació al llarg de la seva vida.  
 
L’orientació professional ha d’ajudar  les persones a prendre decisions sobre els seus estudis, la 
seva formació i a gestionar el desenvolupament professional. Recull el procés mitjançant el qual 
l’alumne/a concreta un recorregut formatiu i experimental que el portarà a un objectiu professional 
a mitjà termini. El procés ha de potenciar la maduresa professional i l’elecció d’un recorregut 
d’acord amb  les capacitats de l’alumnat i les seves aspiracions. 
  
En concret, l’objectiu de l’orientació final és establir un conjunt d’accions educatives per orientar  
i assessorar l’alumnat en finalitzar el seu itinerari formatiu, mitjançant:   
 

● La valoració de l’itinerari formatiu realitzat i de les actuacions tutorials dutes a terme. 

● El disseny de nous itineraris formatius, tant en el centre de formació de persones adultes 

com en altres centres. 

● L’orientació  per a la incorporació al món laboral, si s’escau. 

3.1. L'acció tutorial ha de garantir 

 
● la coordinació de l'equip docent que intervé amb un mateix alumne/a o grup en el procés 

d'ensenyament i aprenentatge, per tal de garantir la coherència pedagògica. 

● eines per a l’alumnat per facilitar-los la presa de decisions  

● recursos que facilitin la incorporació al nou itinerari dissenyat 

3.2. Com preparar l'orientació final? 
 

L’orientació s’inicia des del mateix moment que l’alumne/a es dirigeix al centre d’educació d’adults 
per cursar qualsevol dels ensenyaments que s’ofereixen.  
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En arribar al final d’un ensenyament o al final d’un curs és quan pren rellevància l’orientació 
destinada a donar sortides pel que fa a la continuació dels estudis o, si és el cas, l’orientació cap al 
món laboral, així com per afavorir  la integració i la participació social. 
 
L’orientació final de l’alumne/a ha de ser fruit de: 
 

● l’ acompanyament que ha tingut l’alumne/a durant tota la seva permanència  al centre.  

● les actuacions constants, especialment dissenyades per assolir aquest objectiu  

● la coherència i la coordinació de l’acció docent basada en un lideratge compartit 

● la coherència i la coordinació de l’acció docent basada en el model didàctic orientador. 

● l’assistència i la participació de l’alumnat en les activitats d’orientació i tutoria  

● l’actitud del docent que “orienta”, que està obert a escoltar els alumnes i aprendre d’ells 

com a camí per a la millora professional i personal 

 
Amb el grup classe 

                                                    
● Dins el marc de les sessions de tutoria: realitzar activitats d’autoconeixement; treballar 

hàbits, valors i competències laborals; cercar estratègies per afrontar el baix nivell de 

maduresa d’alguns alumnes; intercanvi d’experiències acadèmiques i professionals entre els 

alumnes.  

● Treball transversal entre matèries: introducció del FOL a tots els ensenyaments, 

treballar diferents eines de recerca de feina (carta de presentació, currículum, 

entrevista…..) 

  
A nivell de centre 

 
● Sessions informatives i xerrades amb:  exalumnes que ja treballen o han continuat 

estudiant, professors de centres d’FP, Batxillerat, orientadors de centres educatius,  

persones d’entitats municipals o altres… 

● Visites a centres d’FP, fires, saló de l’ensenyament, jornades de portes obertes. 

● Tallers/jornades del món laboral on poden participar tots els grups i docents del CFA.  

  

■  Actuacions a nivell individual 
 

● Entrevista personal alumne-tutor a final de trimestre/final d’etapa, en un espai i un   

moment adients. 

● Creació d’un punt físic d’orientació acadèmica i professional al centre dirigit a tot 

l’alumnat. 

● Creació d’una “Carpeta d’orientació” perquè l’alumne/a pugui orientar-se de forma 

autodidacta.    


