GUIA DE RECURSOS DE SUPORT
A L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
PER ALS CENTRES I EL PROFESSORAT DE L’ESO

GRUP DE TREBALL D’ORIENTACIÓ
DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA

LOURDES DELGADO VARGAS
MONTSERRAT MILIAN MILIAN
MERCÈ GARCÍA LLORENS

Actualització:2/02/2011

www.edubcn.cat

ÍNDEX
GUIA DE RECURSOS I SUPORT A L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I
PROFESSIONAL PER ALS CENTRES I EL PROFESSORAT DE L’ESO











Presentació de la guia...................................................................................... 1
Programació del Pla d’Acció Tutorial i recursos ............................................... 4
Recursos del Departament d’Educació ............................................................ 5
Recursos del Consorci d’Educació de Barcelona........................................... 13
Recursos de l’Ajuntament de Barcelona ........................................................ 20
Altres recursos d’orientació ............................................................................ 26
Recursos d’aula i recursos web per treballar la tutoria d’orientació acadèmica i
professional.................................................................................................... 31
Recursos de formació per al professorat d’orientació i els tutors ................... 34
Organigrames dels itineraris de l’educació postobligatòria: ........................... 37





Organigrama del sistema educatiu a Catalunya
Organigrama dels PQPI
Organigrama dels ensenyaments professionals
Organigrama de batxillerat

Presentació de la guia
Aquesta guia és un document de treball elaborat per un grup de professionals de l’àmbit de
l’orientació acadèmica i professional i integrants del Grup de Treball d’Orientació del
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). Aquest grup va néixer el curs 2008-2009 per
donar impuls i continguts a la I Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional de Barcelona,
que va tenir lloc al maig del 2008, i continua en actiu aquest curs (2010-2011) amb el mateix
objectiu: crear un espai de reflexió i impulsar la comunicació de bones pràctiques i
l’elaboració de propostes per millorar els processos d’orientació a l’educació secundària
obligatòria (ESO). El treball que presentem intenta fomentar la divulgació de la informació i
la participació de les famílies en el procés de presa de decisions, però també donar suport i
assessorament als centres i al seu professorat, així com als professionals dedicats a
l’orientació en general.
El curs 2008-2009, el Grup de Treball d’Orientació va desenvolupar tres línies de treball
diferents i a la vegada complementàries que creiem que són rellevants per anar construint
les bases del projecte de millora i creació d’un model d’orientació als nostres instituts:

 Grup temàtic 1 (GTO1). La transició a la vida activa de l’alumnat amb barreres pel que fa
a l’aprenentatge i la participació.
 Grup temàtic 2 (GTO2). L’orientació al Pla d’Acció Tutorial. Recursos d’informació i
orientació acadèmica i professional per als itineraris formatius. Inclou tres subtemàtiques i
subgrups de treball:
— GTO2-A. La relació entre l’organització del centre i la tasca orientadora a l’ESO.
— GTO2-B. La programació didàctica de les tutories de l’ESO.
— GTO2-C. Els recursos per a l’orientació acadèmica i professional a l’ESO.
 Grup temàtic 3 (GTO3). Els programes de qualificació professional inicial (PQPI). La visió
d’aquest itinerari des del centre de secundària. El procés d’inscripció de l’alumnat:
recursos, procés, relació amb l’entorn.
La guia va ser un dels productes del treball elaborat pel GTO2-C, que es planteja la
necessitat de conèixer eines i recursos fiables i de qualitat per aplicar a l’orientació. Es partia
de la intenció de fer un treball de recerca dels recursos de suport a l’orientació i a l’acció
tutorial per després recollir-los en un document-guia que fos operatiu pel que fa a l’ús, ben
estructurat, que expliqués la funcionalitat i els continguts d’una manera breu i accessible,
que donés informació dels webs o recursos en línia i facilités la ruta d’accés per arribar-hi
amb un clic automàticament. En definitiva, l’objectiu principal era oferir una eina útil, un
material de consulta per als centres i el professorat, però també per a l’alumnat i les famílies.
La primera versió de la guia es va editar el curs 2008-2009 i es va distribuir centre a centre
per presentar-la als equips pedagògics de tots els centres públics i la major part de
concertats de Barcelona. També es va editar al web del CEB (www.edubcn.cat) per tal
d’oferir-la com a material de consulta i suport als centres, els orientadors i els tutors, i perquè
fos accessible també a l’alumnat i les famílies. Es va presentar en format de doble guia, una
adreçada als centres i el professorat i una altra adreçada a l’alumnat i les famílies. En
aquesta última versió del curs 2010-2011, la novetat és que hem separat la guia original en
dues guies independents i l’hem actualitzat. Els recursos s’han classificat des del
començament seguint el criteri dels més genèrics als més específics. Per tant, trobarem les
categories següents: 1) Recursos del Departament d’Ensenyament; 2) Recursos del
Consorci d’Educació de Barcelona; 3) Recursos de l’Ajuntament de Barcelona; 4) Altres
recursos relacionats amb l’orientació; 5) Recursos d’aula per treballar la tutoria i l’orientació, i
6) Recursos de formació per al professorat d’orientació i els tutors.
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Es tracta d’una guia bàsica, amb intenció pedagògica, pensada per donar a conèixer i
explicar la informació a tots els agents implicats en l’orientació de l’alumnat de l’ESO. S’hi
pot accedir a través del web del Consorci d’Educació de Barcelona i té com a finalitat servir
com a eina de consulta, oberta i dinàmica, que es pot adaptar, transformar, completar i
conservar al centre com un recurs més a l’abast de tot el professorat. També pot ser útil per
elaborar una carpeta de recursos d’orientació per als tutors i els orientadors i, fins i tot, per a
l’alumnat com a material de consulta.
La proposta és que sigui una guia viva en la qual participin tots els agents implicats per
perfeccionar-la i fer-hi aportacions. Per tant, estem oberts a rebre opinions i propostes.
La Guia d’orientació acadèmica i professional consta de dos quaderns o guies
complementaris i independents.
1. Guia de recursos i suport a l’orientació acadèmica i professional per a l’alumnat de
l’ESO i les famílies
En el procés d’orientació de l’alumnat de l’ESO, el paper de la família és fonamental a l’hora
d’ajudar-los a decidir sobre el seu futur. La família també ha d’estar formada i informada i ha
de participar en el procés d’orientació, alhora que ha de mantenir una bona coordinació amb
el tutor o la tutora i l’orientador o l’orientadora del centre on estudia el seu fill o filla. Pares i
alumnes tenen els seus deures i els seus drets a l’hora d’accedir a l’educació i l’orientació, i
tots han de gaudir de les mateixes oportunitats.
Hem constatat que hi ha molts casos d’alumnes i famílies molt desinformats i amb un
coneixement pobre de l’estructura i el funcionament del sistema educatiu i els possibles
itineraris en acabar l’ESO. Aquesta realitat ens ha fet pensar en la necessitat d’elaborar un
material adreçat a l’alumnat i les famílies per tal d’oferir-los en un sol document tots els
recursos existents a la ciutat. Així, hi hem inclòs tots el recursos dins i fora del sistema
educatiu, recursos als quals poden accedir per demanar informació, assessorament i
orientació que els ajudin a prendre una decisió a l’hora d’escollir l’itinerari acadèmic i
professional, i si és el cas, per demanar un suport adequat en el cas de necessitats
educatives especials o específiques.
Són molts els canals i els formats existents d’informació, i de vegades no es disposa de
l’assessorament d’una persona experta que aconselli sobre els recursos més actualitzats o
fiables. En aquesta guia hem intentat seleccionar la informació amb criteris de fiabilitat,
claredat i accessibilitat fàcil per a tothom.
2. Guia de recursos i suport a l’orientació acadèmica i professional per als centres i el
professorat
La funció tutorial és un puntal bàsic per a l’èxit escolar. Per tant, es fa necessari millorar els
processos d’orientació dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT) als centres de secundària. La
formació del professorat, el reconeixement de la figura de l’orientador o orientadora, les
estructures organitzatives que facilitin i defensin un PAT coherent, així com una dotació de
professorat, especialistes i recursos materials suficients i adequats per part de
l’Administració educativa són els factors que ens han de garantir l’èxit del nostre sistema
educatiu.
Aquestes són algunes de les reflexions que han sorgit durant les sessions del GTO i que ens
han fet arribar a una conclusió fonamental: cal crear i oferir propostes pragmàtiques que
serveixin per millorar el que tenim. Cal donar resposta a les necessitats concretes que es
plantegen els professionals als instituts; observar atentament els procediments, les
metodologies utilitzades i les estratègies organitzatives, i pensar de quina manera podem
millorar.
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Aquesta guia s’ha elaborat amb la intenció d’oferir una eina útil al centre i al professorat i
de donar resposta a la demanda que fan els professionals implicats en l’orientació
acadèmica i professional. S’hi han recollit demandes com ara actualitzar la formació i la
informació, accedir fàcilment a les normatives, actualitzar i crear nous recursos d’aula,
unificar informacions dels webs, conèixer les novetats a temps; en definitiva, millorar la
qualitat de l’acció tutorial.
Amb aquesta guia de recursos proposem un material operatiu del qual poden disposar tots
els tutors, els orientadors i els coordinadors, i que conté tota la informació necessària per a
l’orientació acadèmica i professional. Els orientadors s’enfronten contínuament a la
necessitat d’actualitzar la seva formació, així com la informació que vehiculen.
Els canvis i les novetats en la normativa impliquen un reciclatge continu. Els orientadors
necessiten disposar d’una carpeta de recursos operativa i actualitzada, conèixer els
itineraris acadèmics i professionals, saber com es pot accedir als serveis educatius, tenir
informació sobre els recursos d’orientació externs, saber com poden contactar i coordinarse, unificar informacions dels diferents webs de les administracions educatives, actualitzar i
crear nous recursos d’aula, conèixer les normatives i la informació de les novetats; en
definitiva, necessiten eines i recursos per millorar la qualitat de l’acció tutorial i així
assegurar l’èxit de l’alumnat.
Hem plantejat un esquema bàsic del PAT a l’etapa de l’ESO que ens ajuda a tenir una visió
global dels diferents àmbits que cal treballar a les tutories, i així emmarcar la nostra guia
d’orientació en un àmbit concret: l’orientació acadèmica i professional. Creiem que cal
destacar una idea fonamental que marca la nostra línia de treball: l’abordatge de l’acció
tutorial i del procés d’orientació s’ha d’entomar des d’una perspectiva global de la persona,
és a dir, com a ésser biopsicosocial. Per tant, cal treballar tota la seva globalitat, i qualsevol
aspecte o activitat s’ha de plantejar des d’aquesta triple dimensió. Cal educar els alumnes
perquè siguin persones equilibrades físicament i emocionalment, en sintonia amb el seu
entorn, amb les competències acadèmiques i professionals necessàries per integrar-se
plenament en la nostra societat com un potencial i un valor de futur.
Esperem que aquesta guia sigui una eina útil i us ajudi en el procés d’orientació del vostre
alumnat.

Lourdes Delgado Vargas
Mercè García Lloret
Montserrat Milian Milian

Barcelona, 24 de gener de 2011
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Proposta de programació del Pla d’Acció Tutorial i recursos
1. Desenvolupament personal

Recursos

 Autoregulació i hàbits de vida
 Autoconeixement (imatge personal, etc.)
 Autogestió de les emocions

2. Treball de les competències bàsiques
 Tractament de la informació
 Aprendre a aprendre
 Social i ciutadania
 Comunicatives
 Competència digital
 Autonomia i iniciativa personal

3. Competències clau
 Adaptabilitat
 Flexibilitat
 Responsabilitat, treball en equip, etc.
 Per a alumnes amb necessitats educatives
especials (NEE)

4. Orientació escolar
 Procés d’aprenentatge
 Organització del temps d’estudi
 Autoavaluació
 Avaluació

5. Orientació acadèmica i professional
 Organigrama del sistema educatiu
 Itineraris acadèmics i professionals
 Batxillerats
 Cicles formatius i famílies professionals
 Cicles formatius artístics
 Cicles esportius

GTO2. Proposta de la guia com a material
de suport a l’orientació al PAT:

Guia de suport a l’orientació acadèmica
i professional a l’etapa de l’ESO
per a Barcelona ciutat:
1. Guia per als alumnes i les famílies.
2. Guia per als centres i el professorat.

 PQPI
 Formació de persones adultes
 Universitat
 Estudis a distància
 Altres ensenyaments superiors

6. Coneixement de les diferents sortides
professionals
 Competències professionals
 Coneixement del món laboral
(característiques del món laboral, currículum,
procés de selecció, canals de recerca de
feina, autoocupació)
 Formació i orientació laboral

7. Avaluació del procés d’orientació


Autoavaluació



Avaluació
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa
A l’institut o centre on estudies
El teu institut o centre té un pla d’acció tutorial que
garanteix l’orientació de l’alumnat i que consisteix
en una programació d’activitats per a la matèria de
tutoria. El teu tutor o tutora, l’equip psicopedagògic i
tot l’equip del professorat treballaran amb tu per
ajudar-te a decidir les opcions d’estudis o sortides
professionals. A través de la realització d’activitats
individuals i grupals, de recerca i d’orientació,
podràs accedir a la informació que necessites per
tal d’elaborar el teu itinerari formatiu.

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya

Per trobar més informació

Demanar consell als tutors, orientadors escolars,
coordinadors pedagògics, o a la persona
responsable de l’orientació al centre.

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 93 551 69 00

http://www.gencat.cat/ensenyament

Portal Estudiar a Catalunya

http://www.gencat.cat/canaleducacio

Estudiar a Catalunya
Web temàtic amb tota l’oferta formativa del
Departament d’Ensenyament. S’hi poden
consultar els prop de 400 estudis que ofereix el
Departament, i també recull tots els centres
educatius on es poden cursar aquests
ensenyaments i els tràmits relacionats.
El portal ofereix un cercador d’estudis i recursos
d’orientació per a l’alumnat.
Estudiar a Catalunya s’estructura en cinc grans
blocs:

Estudis
Centres
Tràmits
Orientació
Educació és més, apartat que aplega
informacions d’interès per a la comunitat
educativa, com ara la coeducació,
l’educació inclusiva i la seguretat a Internet.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa

Estudiar a Catalunya > Orientació
o

Què es pot estudiar?

o

Assessorament

o

Utilitats

o

Publicacions

Per trobar més informació

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació

Guies sobre batxillerat, FP, PQPI,
ensenyaments esportius,
ensenyaments artístics, idiomes i
formació de persones adultes.

Estudiar a Catalunya > Orientació
Què es pot estudiar?

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Què es pot estudiar?

Àmbits professionals per escollir estudis

Estudiar a Catalunya > Orientació
Assessorament

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Assessorament

Aspectes que cal tenir en compte a l’hora de triar
estudis i professions
Servei d’Informació i Orientació Professional
L’orientació professional comença a l’escola.
Equips territorials de suport
Són grups de treball formats per personal docent
de secundària que elaboren recursos sobre
orientació professional.
Aspectes que cal tenir en compte
Per triar estudis i professions cal considerar
factors diversos, com ara les característiques
personals de l’alumne.
Equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica
Assessoren els centres per tal que puguin
respondre a les necessitats educatives de
l’alumnat.
Bus de les Professions
És una unitat mòbil itinerant que mostra a
l’alumnat de tercer i quart curs d’ESO l’oferta de
formació professional.
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Estudiar a Catalunya > Orientació

Per consultar la ruta:

Assessorament

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Assessorament > Bus de les
Professions

Bus de les Professions
El Bus de les Professions és una unitat mòbil
itinerant que mitjançant visites concertades ofereix
a l’alumnat de tercer i quart curs d’ESO la
possibilitat de conèixer de prop les característiques
dels cicles formatius de formació professional que
es poden estudiar a Catalunya.
El Bus de les Professions ofereix:





Descripció de les famílies professionals de
formació professional.
Assessorament individualitzat.
Sessions informatives per a les famílies de
l’alumnat.
Participació en el Saló de l’Ensenyament de
Barcelona.

Les escoles que el vulguin visitar s’han
d’adreçar a la Subdirecció General de
Programes i Recursos de la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats del Departament d’Educació, i
especificar el nombre i el curs dels alumnes que
hi assistiran.
Tel. 93 5516900 (ext. 3840)
Horari: feiners, de 9 a 14 h

A més a més de les visites programades, entre les
sis i les set de la tarda el Bus s’obre al públic en
general per informar sobre les modalitats del
batxillerat, l’accés a la universitat, els programes de
qualificació professional inicial (PQPI), les beques
que es poden demanar, etc.

Estudiar a Catalunya > Orientació
Utilitats
Eines per ajudar a triar estudis.

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Utilitats

Què puc estudiar?
Aplicació que ajuda a trobar el camí professional
més adient en funció dels estudis cursats fins
llavors.
Itineraris formatius
Tot el sistema educatiu que s’imparteix a
Catalunya.
Quadern d’orientació professional
Identifiqueu les sortides professionals més
adients a les vostres característiques personals.
I després de l’ESO... què?
Guia sobre les opcions que hi ha per continuar
estudiant un cop acabada la ESO

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa

Estudiar a Catalunya > Orientació> Utilitats
• Què puc estudiar?

Per trobar més informació

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Utilitats > Què puc estudiar?

Portal interactiu que guia pels diferents itineraris
acadèmics que es poden cursar després de l’ESO.

Estudiar a Catalunya > Orientació
Utilitats > Quadern d’orientació professional


Quadern d’orientació professional: guia de
l’alumnat.



Quadern d’orientació professional: guia de la
persona tutora.



Inventari d’interessos.



Full de respostes.

Estudiar a Catalunya > Orientació > Utilitats
I després de l’ESO... què?
 Presentació de Manel Mascarell sobre els itineraris
acadèmics i professionals després de l’ESO.

Estudiar a Catalunya > Orientació
Publicacions

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Utilitats > Quadern
d’orientació professional

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Utilitats > I després de l’ESO...
què?

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Orientació > Publicacions

Guies sobre:
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Batxillerat.



Formació professional.



PQPI.



Ensenyaments esportius.



Ensenyaments artístics.



Idiomes.



Formació de persones adultes.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa

Estudiar a Catalunya > Tràmits
Proves
Proves d’accés a estudis i proves d’acreditació
de coneixements.

Per trobar més informació

http://www.gencat.cat/canaleducacio >
Tràmits > Proves
Proves d’accés

Proves d’accés a estudis i proves d’acreditació
de coneixements.









Proves d’accés.
Proves lliures per a l’obtenció de títols.
Proves d’escoles oficials d’idiomes.
Models de les proves d’accés.
Proves de català.
Proves per a l’acreditació de competències
en tecnologies de la informació i la
comunicació (ACTIC).
Proves específiques d’accés als
ensenyaments esportius.

Saló de l’Ensenyament – Departament
d’Ensenyament
Se celebra al mes de març. Durant els cinc dies que
dura el Saló, s’ofereixen diferents activitats,
xerrades i sessions d’orientació per a les famílies. Al
web del Saló també s’ofereixen activitats
preparatòries prèvies a la visita.

Proves lliures per a l’obtenció de títols

Lloc: Recinte Firal de Montjuïc
(Fira de Barcelona)
Plaça d’Espanya
Espanya

http://www.gencat.cat/ensenyament
Espai Orienta’t
En el marc del Saló de l’Ensenyament s’ofereix un
espai per atendre i escoltar personalitzadament
l’alumnat, les famílies i els tutors. És un espai obert
a consultes i a orientacions atès per especialistes en
orientació educativa.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

La informació sobre el Saló de l’Ensenyament
s’actualitza anualment en aquest web.
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DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Portal XTEC
El web XTEC

http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio

Portal Orienta’t
Portal d’orientació acadèmica i professional de
lliure accés desenvolupat pel Departament
d’Ensenyament.

Guia per a les families

Aquest portal està dissenyat principalment per ser
un recurs de suport a les sessions de tutoria i
orientació que es duen a terme als centres
educatius.
L’objectiu és facilitar la presa de decisions de
l’alumnat a partir del diàleg amb els tutors, els
orientadors i les famílies.

http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio
/web/contingut.php?nom=
guia_familia

El portal parteix d’una concepció de l’orientació
entesa com un procés educatiu en el qual
l’alumne és el protagonista principal que ha
d’adquirir les competències necessàries que li
permetin continuar orientant-se en el futur.

Orientació per a les famílies: edu.365

http://www.edu365.cat/mareipare/index.htm

Recursos educatius, informació per a les famílies,
informació, contactes amb associacions de pares i
mares (AMPA), etc.


Recursos.



Informació.



Adreces d’interès.



Webs de les AMPA.
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Orientat.cat
Plataforma experimental que neix amb l’objectiu
d’oferir un model integrat d’orientació
professional per a les persones i
d’assessorament per a les empreses, i de
fomentar la formació per a la qualificació
professional a tots els nivells.

http://www.orientat.cat/ca/

IOC (Institut Obert de Catalunya)
Formació no presencial
Hi poden accedir totes les persones que volen
estudiar d’una manera no presencial i tenen més
de 18 anys.
També poden estudiar a l’IOC les persones que
tenen entre 16 i 18 anys i es troben en una o més
de les circumstàncies següents:


Av. del Paral·lel, 71-73. 08004. Barcelona

http://ioc.xtec.cat/educacio/index.php

Viuen a l’estranger o lluny d’un centre
d’ensenyament.

Oferta formativa:



Tenen alguna discapacitat.

-

Batxillerat.



Pertanyen a un col·lectiu especial (esportistes
d’alt nivell, músics, etc.).

-

Cicles formatius de formació
professional.



Altres circumstàncies que ha de valorar la
direcció del centre.

-

Preparació per a la prova d’accés als
cicles de grau superior.

-

Formació no reglada.

-

Graduat en educació secundària
(GES).

-

Proves d’accés a la universitat.

De manera excepcional, també hi poden estudiar
persones més petites de 16 anys, però ho han de
sol·licitar a la Direcció General d’Atenció a la
Comunitat Educativa del Departament d’Educació.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Institució, entitat o programa
Diversitat i necessitats educatives especials
(NEE)
Informació, materials i eines per facilitar l’atenció
personalitzada a l’alumnat amb NEE.

http://www.xtec.net/dnee/

EVO Barcelona (Equip de Valoració i

EVO

Orientació Laboral de Barcelona) per a
persones amb discapacitats

Av. del Paral·lel, 145, 2a planta

Funcions:
Duu a terme la valoració de les persones amb
disminucions físiques, psíquiques, sensorials i
mentals a partir dels 16 anys.
Funcions de l’orientació per a la integració
laboral:
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Per trobar més informació



Orientar sobre recursos sociolaborals,
laborals i ocupacionals per a persones
amb disminució.



Fer la valoració laboral per tal d’emetre el
certificat d’adequació a equipament i/o
suport adient (empresa ordinària, Servei
Complementari Ajustament Personal i
Social, Servei Ocupacional d’Inserció,
ocupacional i altres).



Emetre el certificat d’adequació al lloc de
treball en processos d’oposició a les
administracions públiques.



Emetre l’informe d’adequació al lloc de
treball per al Departament de Treball amb
relació a contractes indefinits a persones
amb disminució en empreses privades.



Emetre la proposta de viabilitat i
adequació amb relació a sol·licituds de
subvenció per a persones amb disminució
que es volen constituir com a treballadors
autònoms.

08004 Barcelona
Tel: 93 424 82 04 – 93 423 63 03
Fax: 93 424 52 06
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/
organisme_fitxa.jsp?codi=9932
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i
dimarts a la tarda, de 16 a 17.30 h; a l’estiu (de l’1
de juny al 30 de setembre), de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h; tancat els dies 24 i 31 de
desembre, la tarda del dia de Sant Jordi i les
tardes anteriors a les dues festes locals i a la
festivitat de Reis

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA

Institució, entitat o programa
Què és el Consorci d’Educació de Barcelona
(CEB)?

És un ens públic sorgit de la cooperació entre el
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu
de millorar la gestió educativa i els serveis als centres
educatius i a la ciutadania a través d’una única xarxa
educativa a la ciutat de Barcelona.
Es va constituir legalment pel Decret 84/2002, de 5 de
febrer de 2002, del Govern de la Generalitat.

www.edubcn.cat
Per trobar més informació
Oficines del CEB
Pl. d’Urquinaona, 6 (cantonada Roger de
Llúria)
Tel. 93 551 10 00
Urquinaona
Web CEB:

http://www.edubcn.cat
Competències i funcions del CEB:

http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/co
mpetencies_i_funcions

Oficines d’atenció i oficina de matriculació del CEB
Informació sobre diferents aspectes de l’educació de
la ciutat de Barcelona del curs actual:





Informació sobre els diferents ensenyaments.
Guia de centres i serveis educatius.
Consulta de centres educatius i ensenyaments
que imparteixen.
Oferta educativa.

Informació sobre el procés de preinscripció i
matrícula dels diferents ensenyaments:




Mapa escolar (àrees territorials de proximitat i
consulta d’adscripcions).
Jornades de portes obertes als centres educatius
per districtes.
Informació de convalidació d’estudis.

Oficines del CEB
Pl. d’Urquinaona, 6 (cantonada Roger de
Llúria)
Tel. 93 551 10 00
Urquinaona
Web CEB:

http://www.edubcn.cat
Informació sobre escolarització
Tel. 010 i 012 (servei 24 hores)
Consultes especialitzades d’escolarització:
93 551 10 50
Horaris de l’oficina d’atenció i registre:
- De dilluns a dijous, de 9 a 17 h;
divendres i vigílies de festius, de 9 a 14
h; mesos de juny, juliol i agost, vacances
escolars de Nadal i vacances de
Setmana Santa, consulteu horaris

Podeu accedir a un:
Formulari de consulta
(ctrol+clic)

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA

Institució, entitat o programa

www.edubcn.cat
Per trobar més informació

Alumnat i famílies
Ofereix informació sobre:

Pàgina web dedicada a l’alumnat i les famílies



Ajuts, beques i subvencions.

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i
_familia



Com es fa la preinscripció i la matriculació als
centres de Barcelona ciutat:

En aquesta pàgina trobareu enllaços amb:

Com es pot obtenir plaça un cop començat el
curs.
Què s’ha de fer per obtenir una plaça escolar
durant el procés de preinscripció.
Normativa
Informació en altres idiomes


Les etapes educatives i els ensenyaments:

– De 0 a 3 anys: educació infantil a llars d’infants i
escoles bressol.
– De 3 a 6 anys: educació infantil.
– De 6 a 12 anys: educació primària.
– De 12 a 16 anys: educació secundària.
– PQPI.
– Batxillerat.

OFERTA PÚBLICA DE PQPI a
Barcelona ciutat
http://www.edubcn.cat/ca/alu
mnat_i_familia/etapes_educa
ives i ensenyaments/pqpi

– Ensenyaments de formació professional de grau
mitjà.
– Ensenyaments de formació professional de grau
superior.
– Ensenyaments d’idiomes.
– Ensenyaments d’esports.
– Ensenyaments artístics.
– Formació de persones adultes.
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I amb el nou portal d’Educació:

http://www20.gencat.cat/portal/site/
canaleducacio

Programa Qualifica’t: informació general i
aplicació als centres de Barcelona ciutat.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA
www.edubcn.cat
Institució, entitat o programa
Centres i serveis educatius del CEB a Barcelona
ciutat
Centres educatius:






Consulta de centres educatius.
Àrees territorials de proximitat.
Consulta d’adscripcions.
Gestió dels centres educatius.

Per trobar més informació

http://www.edubcn.cat/ca/centres_
serveis_educatius
En aquesta pàgina trobareu enllaços amb:
El calendari escolar:

Serveis educatius. Són equips multiprofessionals

que donen suport i assessorament als centres
educatius públics i privats concertats de nivells
educatius no universitaris (professorat, alumnat i
famílies):

El consell escolar:

 EAP: Equips d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica. Són serveis de suport i
assessorament psicopedagògic i social als
centres educatius i a la comunitat educativa.
Desenvolupen la seva actuació als centres
educatius i el seu entorn, en estreta
col·laboració amb els altres serveis i
professionals del sector.

El CREDAC:

 CREDAC: Centre de Recursos Educatius per a
Deficients Auditius. El CREDAC Pere Barnils
és un servei educatiu específic adreçat a
l’alumnat amb sordesa o amb trastorns de
llenguatge i a les seves famílies. Depèn del
Consorci de la ciutat de Barcelona, constituït
pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona. L’àmbit territorial en
què actua és la ciutat de Barcelona.

Els Equips de Llengua i Cohesió

 ELIC: equips d’assessorament en LIC
(llengua, interculturalitat i cohesió social).

Tenen com a objectiu donar suport al
professorat per adaptar-se a la nova realitat i
facilitar-li recursos perquè pugui atendre
l’alumnat d’una manera integradora, inclusiva i
personalitzada, d’acord amb les seves
necessitats emocionals, lingüístiques, socials i
culturals.

El CdA:

 CdA: Camp d’Aprenentatge de Barcelona. És
un servei del Departament d’Ensenyament,
gestionat pel Consorci d’Educació de
Barcelona, format per professionals del món
educatiu, que ofereix als centres educatius i a
altres institucions la possibilitat de
desenvolupar, amb l’alumnat, projectes de
treball innovadors per a l’estudi de la ciutat de
Barcelona.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA

Institució, entitat o programa
Atenció a la comunitat:


Absentisme escolar.



Circuit de prevenció i seguretat.



Prevenció de maltractaments infantils.



Àrea privada: ajuts de menjador

Document de reflexió i Guia de recursos per a la
transició a la vida activa de les persones amb
barreres per a l’aprenentatge i la participació
(Grup de Treball d’Orientació del CEB)
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www.edubcn.cat
Per trobar més informació
Absentisme escolar:
Assistir a l’escola és una bona oportunitat

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/
05_orientacio/documentacio/presenta
cio_gtp_transicio.pdf

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA

Institució, entitat o programa

www.edubcn.cat
Per trobar més informació

Programes d’innovació educativa del CEB

Pla Jove Formació

Accions i programes de suport a l’orientació del CEB:

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu
_recursos



Pla Jove Formació-Ocupació.



Programes de qualificació professional
inicial (PQPI).



Projecte de Vida Professional.



Foment d’estudis postobligatoris.

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu
_recursos/orientacio_transicions/pqpi



Grups de treball d’orientació del CEB.

Projecte de Vida Professional:



Documentació de suport a l’orientació.



Proves d’accés a la formació professional.



Programa Èxit 2 de suport a l’atenció de la
diversitat als centres.

Guia PQPI:

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu
_recursos/orientacio_transicions/vida_pr
ofessional
Grups de treball d’orientació i documentació
de suport a l’orientació:

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu
_recursos/orientacio_transicions/docume
ntacio_orientacio
Programa Èxit

http://www.edubcn.cat/exit/

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA

www.edubcn.cat
Per trobar més informació

Institució, entitat o programa
Programa Pla Jove Formació-Ocupació del CEB
(hi col·labora l’Ajuntament de Barcelona –
Barcelona Activa)

El Pla Jove es coordina amb els instituts i
els centres de secundària. Els professors o
orientadors s’encarreguen d’informar i
contactar amb el tècnic corresponent.
En el cas que ja no es faci cap curs a
l’institut o al centre i s’hagin abandonat els
estudis, es pot contactar directament amb el
tècnic del districte.

Programa de suport a l’orientació en els itineraris de
transició cap a la postobligatòria i la vida activa de
l’alumnat quan acaba l’ESO.
Dóna suport als joves entre 16 i 18 anys que no han
obtingut el graduat de l’ESO.
El Pla Jove està format per un equip de tècnics que
orienten sobre els itineraris formatius de transició als
estudis de la postobligatòria i al món laboral, i que
faciliten informació, assessorament i acompanyament
amb un seguiment individualitzat.

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_r
ecursos/orientacio_transicions/plajove

Una vegada triat l’itinerari més adequat, contacta amb
els recursos necessaris per facilitar l’acollida.
El servei ofereix:
 Assessorament i suport en el procés de preinscripció
als programes de qualificació professional inicial
(PQPI).
 Informació per accedir a altres formacions
professionalitzadores per a joves.
 Orientació per continuar els estudis i poder tornar al
sistema educatiu reglat: prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà i estudis de formació
professional.
 Suport a la preinscripció i la matriculació als cicles
formatius de grau mitjà.
 Informació sobre escoles d’adults.
 Informació sobre ensenyaments a distància.

Districte

Lloc d’atenció: cada tècnic atén a la seva
oficina de referència (consulteune la llista).
Oficina d’informació:
Barcelona Activa – Can Jaumandreu
C/ del Perú, 52
08018 Barcelona
Glòries

Clot i Trambesòs, L-5

PLA JOVE – RELACIÓ DE TÈCNICS PER DISTRICTES
Tècnic-a
Telèfon
Adreça electrònica

Ciutat Vella

Manel Medeiros

932684393

Eixample

Lourdes Tamayo

933209564

Horta-Guinardó

Lloc d’atenció

manel.medeiros@barcelonactiva.cat

Convent de Sant Agustí
Pl.Pons i Clerch,s/n

lourdes.tamayo@barcelonactiva.cat

Can Jaumandreu
C/Perú, 52

Marta Buenaventura 933209584

marta.bonaventura@barcelonactiva.cat

Can Jaumandreu
C/Perú , 52

Nou Barris

Josep Ramon
Domingo

932916824
933209597

josepramon.domingo@barcelonactiva.cat

Centre Cívic “Les Basses”
C/ Teide 20

Sant Andreu

M.José Domínguez

933209582

mariajose.dominguez@barcelonactiva.cat

Can Jaumandreu
C/Perú, 52

Sant Martí

Lourdes Delgado

933209578

lourdes.delgado@barcelonactiva.cat

Can Jaumandreu
C/Perú, 52

Sants-Montjüic
Les Corts

Miquel Fernández

933209563

miquel.fernandez@barcelonactiva.cat

Can Jaumandreu
C/Perú, 52

933209597

anna.campos@barcelonactiva.cat

Can Jaumandreu
C/Perú, 52

Sarrià-Sant GervasAnna Campos
Gràcia
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ
DE BARCELONA

Institució, entitat o programa

www.edubcn.cat
Per trobar més informació

Projecte de Vida Professional (ProVP) del CEB
Porta22, Barcelona Activa

El Projecte de Vida Professional és un projecte
de suport a l’orientació acadèmica i professional per a
l’alumnat i el professorat de les diferents etapes
educatives obligatòries i postobligatòries de tots els
centres de la ciutat de Barcelona.
Ofereix diversos serveis:

– Sessions d’orientació acadèmica i
professional per als alumnes guiades per un
tècnic especialitzat. L’objectiu és afavorir que els

Barcelona Activa, Porta22
C/ de la Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona
Tel. 93 401 96 17 – 93 401 96 98
Tècnics:
Sergi Bercero
(sergi.bercero@barcelonactiva.cat)
Mercè García
(merce.garcia@barcelonactiva.cat)
Marina Modrego
(marina.modrego@barcelonactiva.cat)

joves facin una presa de decisions ajustada a la
realitat a través de la descoberta dels seus
interessos professionals, dels estudis que hi estan
relacionats i del coneixement del món laboral
actual. Aquestes sessions es poden fer a Porta22 o
al centre educatiu.
Els continguts d’aquestes sessions són accessibles
Glòries
Clot i Trambesòs, L-5
en una eina multimèdia innovadora (P22p) que s’ha
instal·lat als ordinadors de tots els centres educatius
ProVP:
per tal que el professorat dels centres pugui continuar
treballant continguts d’orientació amb els alumnes.
http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_re

– Per a les famílies d’alumnes de 4t d’ESO
que participen en el projecte, també oferim
sessions d’orientació amb l’objectiu de donar
resposta a dubtes i preocupacions sobre el futur
formatiu i professional dels seus fills.
Programa Èxit 2. Suport a l’atenció de la diversitat
als centres. Tallers de diversificació curricular

cursos/orientacio_transicions/vida_professio
nal
Porta22:

www.bcn.cat/treball
http://www.edubcn.cat/exit/suport_atencio_a_
les_diversitats

Són un recurs per a la diversificació curricular i
s’adrecen principalment a l’alumnat que necessita
una organització diferenciada de l’establerta al
centre pel que fa a continguts i criteris d’avaluació
per a 3r i 4t d’ESO. El sol·licita l’institut de
secundària al CEB.
Es tracta d’activitats de tallers tant en institucions i
entitats formatives de la ciutat com dins els instituts
d’educació secundària. Es pretén donar suport als
joves perquè puguin mantenir amb èxit la seva
escolaritat per tal de poder assolir les
competències bàsiques de l’etapa secundària
obligatòria.
Aquests tallers tenen una durada de 20 a 30 hores
trimestrals, que s’acostumen a organitzar en
sessions setmanals d’entre 2 i 3 hores i s’ofereixen
a grups reduïts, generalment d’uns 12 alumnes.
Per dur a terme els tallers, es fa imprescindible la
participació activa del professorat responsable del
grup durant tot el procés.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

www.bcn.cat
Per trobar més informació

Institució, entitat o programa

http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio

Portal educatiu de l’Ajuntament de Barcelona

Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB)
és un instrument de governança educativa que es basa
en la participació ciutadana, la planificació estratègica i
la coresponsabilitat social en l’educació formal, no
Web del PECB:
formal i informal. El projecte expressa la vocació de
Barcelona com a ciutat educadora. En el marc del PEC
http://w3.bcn.es/V45/Home/V45HomeLinkPl/
els agents socials es reconeixen com a agents
0,3698,60797962_60807355_1,00.html
educatius i es plantegen col·lectivament quins són els
grans reptes de l’educació a la ciutat. També hi podeu
trobar informació sobre:







Centres educatius.
El sistema educatiu.
Consulta de centres.
Oferta escolar municipal.
Beques i ajuts.
Activitats educatives.

Formació pràctica per a alumnes de formació
professional
Fundació BCN Formació Professional – Guia de la
formació professional de Barcelona
Organització de naturalesa fundacional creada per
l’Ajuntament de Barcelona amb finalitat de servei
social i sense ànim de lucre. La missió de la Fundació
BCN és participar en el desenvolupament
socioeconòmic de la ciutat fomentant la relació entre
la formació professional de la ciutat i l’entorn
productiu de l’àrea metropolitana, potenciant una
formació professional adequada i compatible amb les
necessitats del sistema productiu, i facilitant la
transició al món del treball i la plena integració del
jovent mitjançant la realització i la gestió de projectes
i l’execució d’accions específiques adreçades a les
empreses i els centres de formació.
L’Associació Xarxa FP aplega un grup de ciutats de
diferents estats amb la voluntat de desenvolupar
estratègies que afavoreixin la qualitat de la formació
professional, la validació de les capacitats adquirides
a la formació en alternança amb les empreses i la
transició al món de treball a través de la cooperació,
la realització conjunta de projectes i la potenciació
d’intercanvis.
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http://www.fundaciobcnfp.cat/
Guia de la formació professional:
http://www.fundaciobcnfp.cat/data/files/pdf
/guia-FP2010-CAT.pdf
Xarxa Formació Professional Network:
Pg. de Gràcia, 2, 2n 1a A, 08007 Barcelona
Tel. 93 342 94 11 / Fax: 93 342 94 29

http://w10.bcn.es/APPS/wprxarxafp/html/c
atala_index.html
A/e: xarxafp@mail.bcn.es

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

RECURSOS D’ORIENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Institució, entitat o programa
Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

Projecte amb l’objectiu d’oferir un espai virtual amb
tota la informació, els recursos i els serveis adreçats
a la gent jove de la ciutat.
Aspectes d’interès per als joves com ara l’habitatge,
l’ocupació, l’oferta formativa, la participació, la
cultura i l’oci tenen en aquest web un espai per tal de
fer més fàcil l’accés a la informació sobre tot allò que
es fa per al jovent a la ciutat de Barcelona:


www.bcn.cat
Per trobar més informació
Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Barcelona:

http://w3.bcn.cat/joventut/0,4022,1219952
61_583096520_1,00.html

Informació de tots els nivells d’ensenyaments
reglats.



Acreditació de les competències professionals.



Ensenyaments a distància.



Formació de persones adultes.



Formació no reglada.



Beques i ajuts.



Assessorament sobre formació acadèmica.



Sales d’estudi nocturnes.

Informa’t, de l’Àrea de Joventut
Activitats que promou Joventut de l’Ajuntament de
Barcelona del mes de gener al mes de març per tal
d’informar els joves i ajudar-los a triar el seu
itinerari acadèmic, a càrrec de l’equip d’assessors
de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de
Barcelona.
Xerrades «Tria via»
Al PIJ Boca Nord d’Horta i PIJ de Sant Martí
s’ofereixen xerrades sobre Cicles Formatius de
Grau mig, Cicles Formatius de Grau Superior i
ensenyaments universitaris.
Exposició gràfica «I després de l’ESO... què?»
S’exposa de forma itinerant i segons un calendari
establert a tots els PIJ. Representa de forma
gràfica en plafons les sortides després de l’ESO.

Centre d’Informació i Assessorament Juvenil
(CIAJ):

http://www.bcn.cat/ciaj/

Informa’t:
El Punt Boca Nord:
C/ dels Agudells, 37-45, Barcelona
Tel. 93 429 93 69
informacio@bocanord.org

http://www.bocanord.org/elpunt/el-punt/
Informa’t (necessita codi accés):

http://www.bcn.cat/informat
PIJ de Barcelona:

Fòrum virtual entre @lumnes
Espai virtual de comunicació entre joves en què els
alumnes que volen iniciar estudis pregunten a
altres alumnes experts sobre els dubtes en matèria
dels estudis i les especialitats que els interessen.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’ORIENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

www.bcn.cat
Per trobar més informació

Institució, entitat o programa

Barcelona Activa

http://www.barcelonactiva.cat

Centre per al desenvolupament professional
Porta22

Barcelona Activa, Porta 22
C/ de la Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona
Tel. 93 401 98 99

Espai d’accés lliure, anònim i gratuït on es poden
trobar les eines necessàries per a l’orientació
acadèmica i professional i el desenvolupament
professional.
S’adreça a totes les persones que necessiten
informació i assessorament sobre els diferents
aspectes relacionats amb el món acadèmic, la
descoberta de noves ocupacions i la informació
sobre el mercat laboral i la recerca de feina.
Els serveis i els recursos que ofereix són els
següents:

Glòries

www.bcn.cat/treball

Web Porta22
Tots els continguts de l’equipament que recullen el
conjunt d’informació necessària per al procés
d’orientació o millora professional es poden
consultar des dels ordinadors de l’equipament.
Assessorament personalitzat
Servei d’informació i assessorament personalitzat
sense cita prèvia per resoldre qualsevol dubte
relacionat amb la formació i el món laboral.

Activitats grupals:

porta22@barcelonactiva.cat
El web per trobar feina:

Activitats grupals per a joves i adults
Calendari trimestral d’activitats que contribueixen al
desenvolupament professional.
Programa per al desenvolupament professional:
 Desenvolupament de competències.
 Gestió del canvi professional.
 Diàlegs amb el mercat de treball.
 Estratègies per trobar feina.
Xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

www.bcn.cat/treball

http://www.infojovebcn.cat/

Els Punts d’Informació Juvenil són serveis
d’informació per a joves que ofereixen respostes a
dubtes sobre feina, estudis, habitatge, cultura i
lleure. Són equipaments distribuïts per tota la ciutat
i coordinats en xarxa. Els PIJ ofereixen:
Assessorament acadèmic personalitzat per
saber més sobre els estudis que es volen cursar.
Xerrades informatives per donar a conèixer totes
les opcions d’estudis del sistema educatiu
(batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior, universitat).
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Clot i Tramvia T4 Ca l’Aranyó

Ctrl +clic

http://www6.gencat.cat/joventut/scripts/pij
s/ListPunts.asp?Sql=COMARCA_Exp.Codi
=13
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Institució, entitat o programa

www.bcn.cat
Per trobar més informació

Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de la ciutat de Barcelona
CIAJ (Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves)
C. de Sant Oleguer, 6-8
Tel. 93 442 29 39
A/e: ciaj@bcn.cat
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
Paral·lel
Drassanes

PIJ Sant Martí
Centre Cívic Besòs
Rbla. de Prim, 87-89
Tel. 93 498 27 43
A/e: pijsantmarti@bcn.cat
Dilluns i dijous, de 10 a 14 h, i de
dilluns
a dijous, de 16 a 20.30 h
Besòs Mar
Alfons el Magnànim

Centre d’Assessorament Acadèmic
per a Joves (CAAJ)
Espai Jove Boca Nord
C. dels Agudells, 37-45
Tel. 93 429 93 69
A/e: educaciojove@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/caaj/
De dilluns a divendres, de 10-14 h; dilluns i
dijous, de 17 a 20.30 h
Horta

Antena PIJ al Clot – EAMP
(Antoni Miró i Perís)
Pl. de Carme Monturiol10
Dimarts, de 16 a 20.30 h
El Punt – PIJ Sants-Montjuïc
C. de Muntadas, 5
(Parc de l’Espanya Industrial –
Casa del Mig)
Tel. 93 291 42 54
A/e: elpunt@bcn.cat
Web: www.elpuntjove.cat
Dilluns, de 10 a 14 h, i de dilluns a
divendres, de 16.30 a 20.30 h
Hostafrancs
Plaça de Sants
Sants Estació

PIJ Gràcia – Espai Jove La
Fontana
C. de Gran de Gràcia, 190-192
Tel. 933 681 005
A/e: elpunt@lafontana.orgWeb:
www.gracianet.org/punt
De dimarts a dijous, d’11 a 14 h, i
de dilluns a divendres, de 17 a 22
Fontana
Gràcia

PIJ Garcilaso – Sant Andreu

Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó

Espai Jove Garcilaso
C. de Juan de Garay, 116
Tel. 932 562 959
A/e: pijgarcilaso@bcn.cat
Web:www.pijgarcilaso.org
Dilluns i dissabtes, de 10 a 13.30 h; de
dilluns a dijous, de 16.30 a 21 h,
i divendres, de 15 a 19.30 h

C. d’Horta, 71
Tel. 934 202 595
A/e: punt@horta-guinardo.org
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h;
de dilluns a dijous, de 17 a 21 h, i
divendres, de 17 a 20 h

-

-

-

Horta

PIJ Sarrià – Sant Gervasi
Centre Cívic Casa Sagnier
C. de Brusi, 61
Tel. 93 414 01 95
A/e: informaciojoves@casasagnier.net
Dimecres, de 10 a 15 h, i de dilluns a
divendres, de 16 a 20 h
Sant Gervasi
Plaça Molina – Pàdua

PIJ Calàbria – Agència Catalana de la
Joventut
C. de Calàbria, 147
Tel. 934 838 384
A/e: informaciojuvenil.dasc@gencat.cat
Web:
www.informaciojuvenil.blogspot.com
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h; de
dilluns a dijous, de 15 a 19 h, i vigílies de
festius, de 9.30 a 14 h

Sagrera

Antena PIJ a Trinitat Vella – Centre Cívic
Trinitat Vella
C. de la Foradada, 36
Dimecres, de 16.30 a 21 h

Tarragona
Entença
Rocafort

PIJ Les Corts
Centre Cívic Les Corts
C. de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
Tel. 932 916 486 / 932 916 462
A/e: pijlescorts@bcn.cat /
pijlescorts@josepcarol.cat
Dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a
divendres, de 18 a 22 h
Les Corts

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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www.bcn.cat
Per trobar més informació

Institució, entitat o programa
Consell Escolar Municipal de Barcelona

http://w10.bcn.es/APPS/wprportalcem
/estaticosAction.do?do=queFem

El Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) és
l’òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i
representa la comunitat educativa de la ciutat de
Barcelona. El CEMB té una funció assessora i pot elevar
informes i propostes a les institucions educatives i al
municipi.
El CEMB és també consultat per l’Administració educativa
de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d’Educació
i per l’Ajuntament de Barcelona.
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona – Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS)

http://w3.bcn.cat/serveissocials/0,4022
,250565970_1161555530_1,00.html

Centres oberts i pretallers per a nens i adolescents.
Centres d’acollida per a nens i joves.
Centres residencials per a nens i joves.
Equips d’atenció a les dones.
http://w3.bcn.es/ab/asia/equipament/c
ontroller/0,2317,200713899_200727235
_2,00.html?accio=cerca&tema=004010
1014&tema_tit=0&tema_nom=Servicio
s%20Sociales
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(Ajuntament de Barcelona)

Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat

Servei d’atenció al públic.

http://w3.bcn.es/V47/Home/V47HomeLink
Pl/0,3829,76462392_76903452_1,00.html

Equip d’Assessorament Laboral (EAL). L’EAL de
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de
l’Ajuntament de Barcelona és un servei especialitzat
en la inserció laboral de persones amb discapacitat en
el mercat ordinari de treball.
Equips interdisciplinaris per a la petita infància.
Són serveis d’atenció precoç per a infants fins a 6
anys que presenten trastorns en el desenvolupament
que poden ser d’origen biològic, mental, psicològic o
social:
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Equip d’Assessorament Laboral (EAL)

http://w3.bcn.es/V47/Home/V47HomeLink
Pl/0,3829,76462392_76903472_1,00.html
C/ de València, 344, 08009 Barcelona
Tel. 93 413 28 39
Fax: 93 413 28 15
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
A/e: ealocupacio@bcn.cat
Missatges de text curt al tel. 93 231 96 41.

Serveis residencials.
Promoció i suport.
Planificació prospectiva.
Transport especial.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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Institució, entitat o programa
Equip Central Especialitzat d’Infància i
Adolescència de Barcelona

www.bcn.cat
Per trobar més informació
Tel. 934132757
Enllaç: (ctrol +clic)
http://w3.bcn.es/ab/asia/equipament/contro
ller/0,2317,200713899_200727235_2,00.html
?transcode=true&accio=llista_eq&primera_
busqueda=true&tema=0040102014004_Equ
ipos%20de%20atenci%F3n%20a%20la%20i
nfancia%20y%20adolescencia

Nova ciutadania – BCN Immigració
Portal adreçat a tots els públics, des de
professionals dels diversos àmbits relacionats amb
la immigració fins a les persones nouvingudes a la
ciutat de Barcelona, així com al públic en general,
incloent-hi també qualsevol persona interessada en
el coneixement de la realitat de la immigració al
municipi.
Assessorament a persones immigrades sobre:

Acollida.

Assessorament jurídic.

Consell Municipal d’Immigració.

Convivència als districtes.

Cultura i esport.

Diàleg intercultural.

Dones.

Drets civils.

Educació.

Estudis de la realitat migratòria.

Habitatge.

Llengües.

Mercat de treball i actors econòmics.

Salut.

Serveis i acció social.
Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i
Refugiats (SAIER)

http://www.bcn.cat/novaciutadania/index.htm

Av. del Paral·lel, 202-204
Sant Antoni, Eixample 08015
Tel. 932562700
Fax: 932924173

http://w3.bcn.es/ab/asia/equipament/contr
oller/0,2317,200713899_200727235_2,00.ht
ml?accio=fitxa_eq&idEquip=94047131014

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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ALTRES RECURSOS RELACIONATS AMB L’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona
L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona
treballa al costat dels ajuntaments i els dóna suport
tècnic i econòmic a l’hora de planificar i
desenvolupar les polítiques educatives.

http://www.diba.es/educacio/default.asp

Materials d’orientació professional: Caminet
http://www.diba.es/educacio/recursos/publica/

S’adreça a tots els agents implicats en l’etapa de
transició del jovent de l’escola al món del treball.

publicacions/caminet.asp

Publicat per la Xarxa Transició Educació Treball
(Xarxa TET) del Vallès Oriental, amb el suport de
l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
El Departament de Treball de la Generalitat ofereix
programes i cursos destinats a les persones més
grans de 16 anys i que estan en situació d’atur per tal
d’assessorar-les laboralment amb l’objectiu que
puguin millorar les seves competències i el seu perfil
professional per augmentar les seves possibilitats
d’accedir al món del treball.
El SOC té com a objectiu fonamental contribuir a
una ocupació de qualitat ajudant les persones a
millorar la seva posició en el mercat laboral,
incentivant la seva formació al llarg de la vida i
fomentant la millora de la competitivitat de les
empreses.

http://www.oficinadetreball.cat
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/
export/sites/default/socweb_ca/ciutada
ns/orientacioTrobarFeina/queVullFer.ht
ml

Programa CLOE: «Definiu el vostre objectiu
professional»

El SOC ofereix l’eina CLOE com a guia per arribar a
definir el propi objectiu professional, ja sigui per a
persones que busquen feina, que volen millorar-la o
que simplement volen un canvi.
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ALTRES RECURSOS RELACIONATS AMB L’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Institució, entitat o programa

Oficina Jove de Treball (Departament d’Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya)
L’Oficina Jove de Treball és un servei de la
Secretaria de Joventut pensat especialment per
facilitar l’accés dels joves al món del treball,
aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les
seves condicions. El servei està destinat a joves de
fins a 35 anys.

Per trobar més informació
Oficina Jove de Treball
C/ de Calàbria, 147
08015 Barcelona
Metro:
L-1 Rocafort i
Entença
Tel. 935675663
Fax: 93 567 56 60

L-5

Ofereix:







Assessorament laboral.
Feina a l’estranger.
Autoocupació.
Borsa de treball.
Recerca de feina.
Activitats formatives.

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de
la Generalitat de Catalunya

A/e: jovetreball.dasc@gencat.cat
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 h
i de dilluns a dijous, de 15.00 a 19.00 h

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/univ
ersitats/index.html

Ofereix informació sobre:

El sistema universitari.

Vies d’accés a la universitat

Estudis universitaris.

Professorat universitari.

Beques i ajuts.
Enllaç: «Què i per què estudiar a les universitats
catalanes?»
Agència Catalana de Joventut

http://www.tujuca.com/

Soluciona dubtes i ofereix consell per triar uns estudis i
escollir una professió: el batxillerat, la formació
professional, la carrera, l’especialització (màster i
postgrau), el Programa de Garantia Social, la formació
ocupacional, cursos o cursets, la formació
complementària, etc.
Soluciona dubtes i ofereix consell en canvis i transicions
d’itineraris i carreres, per reorientar l’elecció, si no es té
clar l’accés a uns estudis o una professió, sobre
passarel·les entre estudis, convalidacions, sortides
professionals, etc.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

27

ALTRES RECURSOS RELACIONATS AMB L’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Institució, entitat o programa

Jove.CAT
Portal de la Generalitat amb informació general
per als joves. Cal destacar, pel que fa a
educació i formació, les entrades següents:
 Què pots fer quan acabis l’ESO?
 Estudiar a la universitat.
 Estudis de tercer cicle i recerca.
 Formació ocupacional.
 Formació d’adults.
 Estudiar a l’estranger.
 Aprendre a l’estiu.
 Aprendre per Internet.
 Idiomes.
 Cursos, cursets i tallers.
 Beques i ajuts a la formació.
 Xarxes i portals educatius.
Educaweb

Per trobar més informació

http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat >
Educació i Formació

http://www.educaweb.cat/

Portal d’orientació sobre educació, formació i
treball especialitzat en cursos, estudis, màsters i
orientació, amb agenda, butlletí, guies i altres
continguts.
Ofereix serveis d’atenció i orientació telefònica i
en línia.

El GR: l’eina d’orientació per arribar allà on vol
Què t’agrada?
Què vols fer?
Què saps fer?
Els teus resultats.
Com ets?

http://orientacio.educaweb.com/ca

Web del Ministeri d’Educació, Política i
Esport del Govern espanyol
Orientació en formació professional
Nova formació professional
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Iniciatives.
Desenvolupament de la Llei orgànica
d’educació.
Educa3.
Nova formació professional.
Nou model d’accés a la universitat.
Programes de qualificació professional
inicial (PQPI). Avaluació del sistema
educatiu.

http://www.mepsyd.es/educacion/queestudiar.html
Web de la formació professional del Ministeri d’Educació
del Govern espanyol

www.educacion.es/educacion/queestudiar/formacion-profesional.html

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

ALTRES RECURSOS RELACIONATS AMB L’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Per trobar més informació

Institució, entitat o programa
Portal «Todo FP» del Ministeri d’Educació del Govern
espanyol
 Tota la formació professional (FP).
 Nous títols de FP.
 Programes de qualificació professional inicial (PQPI).
 Cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
 Cicles formatius de grau Superior (CFGS).
 Certificats de professionalitat.
 Troba el teu centre.

Programes educatius del CEB:
 Impuls a la recerca.
 Educació ambiental.
 Educació per a la salut.
 Biblioteques escolars – Dinamització.
 Llengües estrangeres.
 Programa Èxit
 Programes europeus.
 Convivència i ciutadania.
 Salut i escola.
 Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.

http://todofp.es/


Orientació professional.



Sobre FP.



Formació.



Proves i certificacions.

Consorci d’Educació de Barcelona
Pl. d’Urquinaona, 6 (cantonada Roger de
Llúria)
Tel. 93 551 10 00

http://www.edubcn.cat/

Fòrum sobre acció tutorial i orientació de la XTEC
http://phobos.xtec.cat/forum/viewforum.p
hp?f=36

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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ALTRES RECURSOS RELACIONATS AMB L’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC)

http://www.clc.cat/

Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE)

http://www.once.es/new/otras-webs/catala

Unitat de Tècniques Augmentatives de
Comunicació (UTAC)

http://sites.google.com/site/utacub/

Centre de Vida Independent (CVI)
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http://cvi-bcn.org/
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RECURSOS D’AULA
PER TREBALLAR LA TUTORIA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Per treballar les competències bàsiques amb
imatges
http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/compet
encies.html

Orientared. Recursos d’aula per treballar la tutoria
Conté models de fitxes de tutoria, models d’entrevistes,
informes, qüestionaris, etc. També:
 Tutoria.
 Atenció a la diversitat.
 Orientació.
 Legislació.
 Formació.

 Orientared
Tutoria:
«Instruments per a la acció tutorial»

http://www.orientared.com/

Materials del Servei Educatiu. Acció tutorial del
Centre de Recursos Pedagògics Pallars Jussà






Qüestions generals
Convivència i mediació
Educació emocional.
Dinàmica de grups.
Tècniques d’estudi.

Orientació educativa (Ministeri d’Educació)
• L’orientació acadèmica i professional a l’ESO.
• L’orientació acadèmica i professional al batxillerat.
• Ensenyaments de règim especial.
• Altres professions.
• Món laboral.
• Qualificacions professionals

http://www.xtec.es/serveis/crp/c5990104/fons
%20documental/tutoria.htm

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/orientacion/i
ndex.html

Jo no volia ser tutor (ni tutora)
http://yonoqueriasertutor.blogspot.com/
Aquest bloc està dedicat als tutors que necessiten
informació, un consell o algun material interessant

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS D’AULA
PER TREBALLAR LA TUTORIA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Per trobar més informació
Institució, entitat o programa
IPSUM. Eina d’autodiagnosi per a l’orientació
és un dels productes resultant del projecte innovador
Aprendre a Vilafranca que ha impulsat l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès amb el suport del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
i el Fons Social Europeu.

http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum

Un portal cercador d’estudis

http://www.unportal.cat

Jo t’oriento
Aquest bloc està dedicat a tots els nois i les noies que
es volen informar sobre sortides acadèmiques i
professionals, i sobre aspectes relacionats amb la
tutoria

http://yoteoriento.blogspot.com/

Projecte Escolta’m: tutoria personalitzada
Grup de Treball de Tutoria

http://www.xtec.cat/lic/convivencia/valors/doc
uments/projecte_escolta_m.pdf

Programa d’orientació professional Elige de la
Comunitat Autònoma d’Andalusia
Materials didàctics del programa d’orientació
professional Elige per a l’ESO.
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http://www.juntadeandalucia.es/servicios/pu
blicaciones/detalle/44198.html
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RECURSOS D’AULA
PER TREBALLAR LA TUTORIA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Institució, entitat o programa
HOLA (Herramienta para la Orientación
Laboral de Asturias) Orient@ (MEC

Per trobar més informació
http://www.educastur.es/ > Estudiantes >
Secundaria y Bachillerato > Orientación
laboral

El projecte HOLA (Herramienta para la Orientación
Laboral de Asturias) significa la posada en marxa
d’un sistema d’orientació professional i laboral
innovador des del punt de vista dels usuaris i les
usuàries d’aquests serveis i els seus professionals.
La finalitat principal d’HOLA és posar en
funcionament un espai obert que incorpori
sistemes i serveis que promoguin una
autoorientació professional i laboral al llarg de la
vida.

Institut de Tecnologies de l’Educació

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat

http://www.educastur.es/index.php?option=
com_content&task=category&sectionid=15&
id=165&Itemid=128

http://www.ite.educacion.es/
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RECURSOS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT ESPECIALITZAT EN ORIENTACIÓ
I ELS TUTORS

Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Formació permanent. XTEC

http://www.xtec.cat/formacio/index.htm

L’espai de formació recull l’oferta de programes de
formació, activitats i recursos adreçats al
professorat, organitzat segons el Pla marc de
formació permanent en els àmbits següents:






Escola inclusiva.
Currículum i innovació.
Gestió dels centres docents.
Llengües estrangeres.
Millora personal i desenvolupament
professional.

Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya >
Professorat





Vida laboral.
Formació.
Formació inicial.
Formació permanent.

http://www.educacion.es/educacion/pr
ofesorado/formacion.html

Consorci d’Educació de Barcelona
Formació permanent del professorat






Plans de formació de zona.
Formació del Consorci d’Educació.
Formació específica.
Consulta i inscripció a les activitats de formació.
Formació per a les direccions dels centres.

Universitat Oberta de Catalunya
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http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_
recursos

http://www.uoc.edu/portal/catala/index2.ht
ml
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RECURSOS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT ESPECIALITZAT EN ORIENTACIÓ
I ELS TUTORS

Institució, entitat o programa
Formació del professorat de la Universitat de
Barcelona

Per trobar més informació
http://www.ub.edu/ice/index4.htm

http://www.uab.es/postgrau/
Universitat Autònoma de Barcelona: cursos,
postgraus, màsters

ACADEMIA és un projecte de mobilitat transnacional
inclòs en el programa Leonardo da Vinci i promogut
pel Centre Nacional de Recursos per a l’Orientació
Professional (CNROP).
L’objectiu és millorar la qualificació professional dels
professionals de l’orientació, així com promoure la
incorporació de la dimensió europea a la seva tasca
d’orientació. Amplia la formació dels orientadors a
través de l’intercanvi d’experiències en activitats
teoricopràctiques entre diferents països de la Unió
Europea.
Qui hi pot participar?
• Professorat de l’especialitat d’orientació educativa.
• Professorat que imparteix formació i orientació
laboral (FOL).
• Altres especialistes (segons els requisits establerts
per a cada comunitat autònoma).
La durada de l’estada és d’una setmana. És un
programa cofinançat pel Ministeri d’Educació i
l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus
(OAPEE

http://www.academia-europe.eu/index/

ACADEMIA
Programme européen d’échange de praticiens
de l’orientation
European exchange programme for vocationalguidance counsellors
Academia est réalisé avec l’aide de la
Commission européenne dans le cadre du
programme Leonardo da Vinci.
Academia is produced with the support of the
European Commission as part of the Leonardo
da Vinci programme.

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

www.pedagogs.cat/
www.copc.org/content/view/515/244/
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)
Cercar psicòlegs

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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RECURSOS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT ESPECIALITZAT EN ORIENTACIÓ
I ELS TUTORS

Institució, entitat o programa

Per trobar més informació

Confederació d’Organitzacions de Psicopedagogia
i Orientació d’Espanya (COPOE)

http://www.copoe.org/?q=node/15

Amb aquesta denominació es constitueix una
confederació a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, de
22 de març, i normes complementàries, amb capacitat
jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim de lucre
A Catalunya: ACO. Associació de professionals de
l’orientació, fundada l’any 1986, amb la missió de
potenciar el paper i la tasca de l’orientador en tots els
seus àmbits d’actuació (professional, escolar,
vocacional), i impulsar i desenvolupar aquesta activitat
professional.
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Què pots fer després de l’ESO?
Itineraris dels estudis de la postobligatòria

Els materials que us presentem a continuació són eines que us poden
servir de suport a l’hora d’orientar els alumnes i les famílies sobre els
itineraris de la postobligatòria.

1. Organigrama del sistema educatiu a Catalunya, elaborat per l’equip
de Projecte de Vida Professional (ProVP del CEB) i Porta22.
2. Organigrama dels itineraris dels PQPI i de la prova d’accés a grau
mitjà, elaborat pel Grup de Treball d’Orientació GTO2 del CEB.
3. Organigrama dels itineraris dels ensenyaments professionals,
elaborat pel Grup de Treball d’Orientació GTO2 del CEB.
4. Organigrama dels itineraris de batxillerat, elaborat pel Grup de Treball
d’Orientació GTO2 del CEB.

Guia de suport a l’orientació per als centres i el professorat
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I T I N E R A R I S F O R M AT I U S : P Q P I i p ro v a d ’ a c c é s a G r a u M i t j à
M Ó N

L A B O R A L
Es pot realitzar (caràcter voluntari)
la Part Específica de les PAU
per millorar la nota d'accés

GRAUS - UNIVERSITAT

PAU
Selectivitat

Batxillerat

TÍTOL DE TECNIC SUPERIOR - Competències professionals de nivell 3

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
DE GRAU SUPERIOR
Curs de
preparació
per a la prova

Prova d’accés a grau superior

Certificat de PQPI
Competències professionals de nivell 1
TÍTOL DE TÈCNIC - Competències professionals de nivell 2

Tìtol de Graduat en ESO
(GESO)

MÒDULS OBLIGATORIS

MÒDUL VOLUNTARI

MÒDUL A

MÒDUL B

MÒDUL C

Competències
professionals
amb pràctiques
en empresa

Competències
bàsiques i
competències
laborals

Per treure’s el títol
de Graduat d’ESO.
Condició:
haver aprovat
els mòduls A i B

Durada A+B: un curs acadèmic

Es cursa
generalment
en Escoles d’Adults
o centres autoritzats

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)
Tenir de 16 anys complerts (o complir-los durant l’any natural en què
s’inicia el PQPI) i preferentment fins a 21 anys

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
ESPECÍFICA
(CICLES
FORMATIUS)

ENSENYAMENTS
D’ARTS
PLÀSTIQUES I
DISSENY

ENSENYAMENTS
D’ESPORTS

Part específica
de la prova
(aptituds
artístiques)

Prova
específica
d’aptituds
esportives

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE GRAU MITJÀ

PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Tenir 17 anys o fer-los durant l’any natural què es realitza la prova

CURSOS DE
FORMACIÓ
OCUPACIONAL
I D’ALTRES
PROGRAMES
FORMATIUS

Curs de preparació per a la prova en
Escola d’Adults o centres autoritzats

No tinc el títol de graduat en ESO
Opcions formatives que tenen avantatges en la prova d’accés

Material elaborat pel Grup de Treball d’Orientació GTO2 del Consorci d’Educació de Barcelona. Desembre 2010

Organigrama Sistema Educatiu a Catalunya
Estudis de
Doctorat

Ensenyament
s

Ensenyament
Artístics

Conservació i
restauració de

Disseny
Art Dramàtic
Dansa

Estudis
de Màster
Estudis
de Grau

Música

Niv
ell

Niv
ell

Cicles
Formatius de
Grau Superior

Grau
Superior
d’Ensenya

Cicles
Formatius de
Grau Mitjà de

Grau Mitjà
d’Ensenya
ments

Grau Superior
d’Arts
Plàstiques i

Arts

Batxiller
at

Ensenyam
ent

Ensenyament Professional Música i

Niv
ell

Ciències i
tecnologi

Humanísti
i

ESO

Grau Mitja
d’Arts
Plàstiques i

PQPI Programa de
Qualificació

Prova d’accés o Proves especifiques
Condicions especials
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I T I N E R A R I S F O R M AT I U S : E N S E N YA M E N T S P R O F E S S I O N A L S
ENSENYAMENTS SUPERIORS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

UNIVERSITAT•GRAUS / MÓN LABORAL
Es pot realitzar (caràcter voluntari)
la Part Específica de les PAU
per millorar la nota d'accés

Es pot realitzar (caràcter voluntari)
la Part Específica de les PAU
per millorar la nota d'accés

ENSENYAMENTS ESPORTIUS
Grau Superior GS

PROVA D'ACCÉS GS
19 anys i títol de tècnic
de la mateixa modalitat
prova específica
(en algunes modalitats)

BATXILLERAT
i títol de tècnic de la mateixa
modalitat prova específica
(en algunes modalitats)

Es pot realitzar (caràcter voluntari)
la Part Específica de les PAU
per millorar la nota d'accés

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicle Formatiu Grau Superior CFGS

BATXILLERAT

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Cicle Formatiu Grau Superior CFGS

Batxillerat i part
específica de la
prova d'accés,
excepte si tenen
títol de batxiller
artístic

• Batxillerat
• Prova d'accés majors de
25 anys
• 19 anys i superar prova
general
En tots els casos cal superar
també una prova específica
d'aptituds artístiques

Prova d’Accés a CFGS
• 18 anys i títol de GM del mateix grup
d'itineraris (nomes part comuna)
• 19 anys: prova d'accés (part comuna i
part específica)

ENSENYAMENTS ESPORTIUS GM
Nivell 2: tècnic
Nivell 1: certificat

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicle Formatiu Grau Mitjà CFGM

Prova d’Accés GS
• 18 anys i títol de GM d'arts plàstiques i disseny o d'una
família de formació professional equivalent (part comuna i
part específica)
• 19 anys: part comuna i part específica

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Cicle Formatiu Grau Mitjà CFGM

Prova específica d’aptituds esportives
(validesa 18 mesos)

Material elaborat pel Grup de Treball d’Orientació GTO2
del Consorci d’Educació de Barcelona. Desembre 2010

Part específica d'aptituds artístiques
de la Prova d'accés

Prova d’Accés CFGM

Títol de graduat/ada en ESO

17 anys o fets el mateix any
de la convocatòria

ESO

I T I N E R A R I S F O R M AT I U S : B AT X I L L E R AT
U N I V E R S I TAT • G R AU S
BRANQUES
DE CONEIXEMENT

Arts
i humanitats

Ciències
socials
i jurídiques

Ciències
de la salut

ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS

Ciències

Enginyeria i
arquitectura

Disseny

Conservació
i restauració

Art dramàtic

Dansa

Música

Es pot realitzar (caràcter voluntari)
la Part Específica de les PAU
per millorar la nota d'accés

PAU

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR

(Proves d’Accés a la Universitat)
ENSENYAMENTS
ESPORTIUS CICLE
FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

• Fase General. Obligatòria
(validesa indefinida)
• Fase Específica.
Opcional per millorar nota
(validesa per als 2 cursos següents)

FORMACIÓ
PROFESSIONAL CICLE
FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY CICLE
FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

Prova específica d’accés
per a cada especialitat
d’estudis artístics
superiors
A música i dansa es valora
el títol professional

Prova específica d’accés.
Accés directe amb
el batxillerat d’arts

Títol de tècnic
de la modalitat
que és vol cursar

TÍTOL DE BATXILLERAT
MODALITATS DE BATXILLERAT

TÍTOL DE TÈCNIC
Ensenyaments Professionals:
• Formació Professional específica
• Ensenyaments d’esports,
Arts Plàstiques i Disseny

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS

CIÈNCIES
I TECNOLOGIA

ARTS
• Via imatge arts plàstiques i disseny
• Via música, dansa i arts escèniques

Amb el títol
professional i si se
superen les matèries
comunes del batxillerat,
s’obté el títol de
“batxillerat musical” o
“batxillerat de dansa”

TÍTOL PROFESSIONAL
Material elaborat pel Grup
de Treball d’Orientació GTO2
del Consorci d’Educació
de Barcelona. Desembre 2010

TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ESO
ESO

Ensenyaments
professionals de
música i dansa (6 cursos)

