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1.- Títol del projecte:
LA ORIENTACIÓ PERSONAL, ACADÈMICA I PROFESSIONAL A QUART D’ESO
2.- Introducció:
En finalitzar l’ESO, les actuacions de caràcter orientador tenen un pes i una
importància fonamental dins de l’acció tutorial en el pas als ensenyaments
postobligatoris.
Com a centre, presentem la intervenció i planificació que portem a terme amb els
grups de 4t d’ESO ja que els resultats que veiem són molt positius i creiem que es
tracta d’una intervenció factible, sostenible i rellevant que pot ser adoptada per altres
centres tot ajustant-la a la seva realitat.
Com a centre hem convertit el treball de recerca de 4t en el que anomenem “Projecte
de recerca”.
Aquest projecte es vincula al departament d’orientació.
Les 30 hores lectives que corresponen al treball de recerca les hem distribuït al llarg de
tot el curs escolar en una hora setmanal.
Aquesta hora setmanal permet fer una intervenció estructurada i amb continguts que
abasten tots els aspectes del que ha de ser la orientació.
Diferenciem tres grans blocs:
- Autoconeixement (interessos i capacitats).
- Coneixement de les opcions que el sistema educatiu ens ofereix.
- Presa de decisions i construcció de l’itinerari personal de futur.
Aquests tres blocs coincideiexen amb els tres trimestres del curs.
Pel que fa a les competències que es desenvolupen amb aquest treball, podem
considerar que es fa incidència de forma molt transversal tot i que destacaríem les
competències:
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Àmbit

Dimensió

Competències

Àmbit Personal i
social:

Autoconeixement

Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i
implicar-se en el procés de creixement personal.

Aprendre a aprendre

Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que
permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de
la vida.

Instruments i
aplicacions

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de
textos, presentacions multimèdia i tractament de dades
numèriques per a la producció de documents digitals.

Tractament de la
informació i
organització dels
entorns de treball i
aprenentatge

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar
informació digital adequada per al treball a realitzar, tot
considerant diverses fonts i mitjans digitals.

Comunicació
interpersonal i
col·laboració

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant
eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Comprensió lectora

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar
el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels
mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.

Àmbit Digital

Àmbit Lingüístic

Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal
de treball i aprenentatge amb eines digitals per
desenvolupar-se en la societat del coneixement.

Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i
gestió de la informació per adquirir coneixement

Àmbit Cultura i
valors

Literària

Competència 10. Reproduir oralment, recitar i
dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics.

Personal

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i ser responsable dels propis actes.

Interpersonal

Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu
envers les altres persones, cultures, opcions i creences.

Sociocultural

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural,
cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la
perspectiva ètica, individualment i de manera
col·lectiva.

El fet que en aquest treball ens centrem a explicar el que fem amb l’alumnat de 4t
d’ESO, no exclou que hi hagi d’altres actuacions que es realitzen en altres cursos,
especialment a 2n de batxillerat i 3r d’ESO.
La docència d’aquesta intervenció la poden realitzar els tutors o tutores o des del
departament d’orientació coordinadament amb les tutories.
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3. Objectius:
La pròpia normativa doncs ens marca també uns objectius, però més enllà d’això hi ha
un objectiu marc:
Aconseguir que el conjunt de l’alumnat del centre rebi una correcta orientació
en el seu final d’etapa.
Igualment ens plantegem una sèrie d’altres objectius:
a) Donar visibilitat i rellevància a l'orientació i la presa de decisió personal que
implica.
b) Dotar l’alumnat de les eines, coneixements i recursos per a orientar-se
correctament.
c) Fer arribar a tot l’alumnat la informació necessària i rellevant al voltant de la
orientació.
d) Detectar aquells alumnat amb necessitat d’una intervenció personalitzada i acurada
pel que fa a la seva orientació.
e) Implicar les famílies a partir del fet que coneixen aquesta intervenció i
especialment en la preparació de l’exposició final.
f) Fer una intervenció orientada a que la presa de decisió de l’alumnat sigui
realitzable i ajustada a les seves capacitats i interessos de futur.
4.- Destinataris
Els destinataris de la intervenció són tot el conjunt dels alumnes de 4t d’ESO del
centre.
5. Justificació:
- LOE: Article 1 punt f). Article 22 (finalitats) i article 26 (principis pedagògics).
- LEC: Llei d’educació de Catalunya.
●
Article 21, punt i) estableix l’orientació com a un dret de l’alumnat.
●
Article 28, punt d) estableix la orientació com a un deure dels docents.
●
També s’hi fa esment als articles 55, 59, 61, 74, 76, 77, 93 i 159.
- Decret 187/2015. Article 15.
- Document Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació
educativa a l'ESO. Punt 2: referent a l’Acció tutorial, es fa esment a la orientació
acadèmica i professional com a una responsabilitat compartida entre famílies i centre.
Específicament es diu: Els objectius d'aquesta orientació professionalitzadora son:
●
Ajudar a concretar l'itinerari formatiu dels alumnat d'acord amb els seus
coneixements, habilitats i aptituds.
●
Detectar els interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals a través
d'eines i recursos per identificar les opcions del seu projecte personal.
●
Enriquir la descoberta de les opcions formatives tot fent ús de fonts d'informació
que permeten relacionar-les amb diversos entorns acadèmics i professionals.
6. Metodologia i criteris:
El treball el realitzem setmanalment a l’aula i en conjunt ocupa unes 35 hores lectives.
En principi l’alumnat es registra al moodle i a partir d’allà va realitzant les diferents
activitats de forma autònoma.
Intercalades hi ha però altres activitats que impliquen treballar en grups i la realització
de recerca, preparar presentacions i fer-ne l’exposició.
Farem servir rúbriques per a la coavaluació dels treballs en equip.
També hi ha moments de posta en comú i explicació depenent del punt en que ens
trobem.
Un dels criteris fonamentals a tenir present és l’ajust a la realitat en el que és la presa
de decisió de l’alumnat en el seu projecte de futur.

4

Un altra criteri és fer compatible la visió de la família i de l’alumnat pel que fa l’itinerari
triat.
Ens caldrà també una actualització constant pel que fa a l’oferta d’ensenyaments
postobligatoris així com els criteris d’accés i la seva continuïtat.

7.- Recursos utilitzats i actuacions:
Dins el curs, els recursos que hi ha al moodle inclouen:
- Qüestionaris de preferències professionals
- Tests d’autoavalució d’interessos i capacitats
- Realització d’anàlisi de variables personals ( tipus DAFO).
- Encàrrecs de feina individual i en grup
- Tutories individuals si es necessari, sobretot en el que és la pressa de decisió
- Xerrada adreçada als alumnes sobre el batxillerat
- Xerrada adreçada als pares
Altres actuacions específiques:
Des de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat) del centre o des dels equips docents
es poden activar altres intervencions segons la tipologia d’alumnat.
- Preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig
- Xerrades específiques sobre determinats cicles
- Xerrades sobre PFI
Tots els documents i recursos estan penjats al moodle del centre i a disposició en tot
moment de l’alumnat.
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1r trimestre:

2n trimestre:
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3r trimestre:

El moodle també és el mitjà on es van entregant els diferents encàrrecs de feina.
Especialment treballem amb el portal “Estudiar a Catalunya” dins la web del
Departament d’Ensenyament.
Amb diferents test avaluatius del portal “psicoactiva”.
També fem servir documentació com la taula de ponderacions a la selectivitat de les
diferents optatives segons els estudis triats.
Les notes de tall d’accés als estudis segons facultats també és un document a tenir en
compte.
La informació que conté el moodle ha d’actualitzar-se de forma continuada.
Un altra exemple de document seria aquesta infografia que els ajuda a entendre i
preparar el que és l’exposició final davant el tribunal.
8. Pressupost
Aquesta activitat no genera cap cost addicional al centre.
9. Temporalització:
El conjunt d’actuacions d’aquesta intervenció abasta el que és un curs escolar.
1r trimestre del curs (setembre-desembre)
Es realitzen les tasques d’autoconeixement i autoavaluació (veure punt 8).
2n trimestre (gener-març)
Es realitzen les tasques orientades a conèixer les opcions existents a nivell formatiu.
En paral·lel es va fent un seguiment de en quin punt es troba l’alumnat de forma
individual en la seva presa de decisió..
S’inicia un seguiment dels alumnat que necessitin ajuda.
3r trimestre (abril-juny)
Cal fer la presa de decisió i donar forma a tot el que s’ha fet durant el curs en una
presentació (powerpoint, prezi, ...).
Aquesta presentació ha de contenir tots els aspectes treballats.
Davant un tribunal format per tres docents del centre es fa la presentació en el dia,
lloc i hora acordat.
De forma excepcional i previ acord es pot realitzar amb una altra persona (si l’itinerari
coincideix) o en una altra llengua d’ensenyament al centre (anglès o francès).
Finalment, d’acord amb la junta d’avaluació i de forma negociada amb l’alumnat es fa
arribar a la família el Consell orientador. La proposta feta per l’alumne/a i la recollida
al “consell” com a centre, s’intentarà que coincideixi al màxim.
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10. Avaluació i seguiment:
El seguiment del procés tindrà dues vessants:
a) Del procés i les activitats d’orientació realitzades.
- Si s’han realitzat amb normalitat.
- Adequació a l’alumnat.
b) Del resultat del procés en el conjunt de l’alumnat.
- Satisfacció amb el procés d’alumnes i famílies.
- % d’alumnat orientat satisfactòriament.
- % d’alumnat que no considerem orientat correctament.
Els resultats en aquest àmbit els podem considerar molt satisfactoris tant a nivell
d’alumnes, com de famílies i pel que fa a la satisfacció dels resultats entre el
professorat.
A nivell general de centre s’efectua una avaluació per part de l’alumnat i en el cas de la
orientació els resultats són també molt satisfactoris.
11.Conclusions
A nivell de conclusions volem dir que el principal factor a destacar és justament el grau
de satisfacció del que es parlava al punt anterior.
Tant els alumnes com les famílies valoren de forma molt positiva aquest conjunt
d’activitats.
Igualment, el professorat en fa una valoració positiva i es destaquen diversos factors:
● És sostenible. No suposa un consum desproporcionat de recursos humans i
temporals.
● Es treballen diverses competències:
● Comunicativa, lingüística i audiovisual
● Tractament de la informació i competència digital
● Autonomia i iniciativa personal
El seguiment i suport a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu es
realitza amb un seguiment més acurat del seu procés de decisió i de la coherència
d’aquest. El fet de poder tenir exemples de treballs els ajuda de forma òptima a
entendre allò que han de fer.
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13. Webgrafia:
Estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca
Què i Per què estudiar a les universitats catalanes?
Recull de centres, estudis, requisits d’accés, ...
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do
Qüestionari d’autoconeixement:
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https://testinteressos.barcelonactiva.cat/?gInterfaceLanguage=ca
Recull de test d’autoavaluació
https://www.psicoactiva.com/
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Itinerari del meu futur

Í N D E X...
-

Autoconeixement
Sistema Educatiu Espanyol
La meva decisió després de l’ESO
El Batxillerat: on, quin, opcions…
El batxillerat cientiﬁcotecnològic
Selectivitat
Universitats (opcions) +Ubicació+Ruta
Comparació de les opcions

Autoconeixement

Personalitat..
És difícil deﬁnir com es la meva personalitat, o totes en general, ja que penso que la personalitat de cadascú
depèn del moment de la teva vida o la etapa que estiguis passant. Tot i això, hi ha uns trets que em diferencien
de la resta de persones i que em fan ser única.
Normalment sóc una persona molt alegre i extravertida. Quan coneixo algú, m’agrada causar una bona
impressió i ser correcte i amable. També haig de reconèixer que sóc bastant tímida i em costa molt obrir-me a
persones noves, necessito temps i que hi hagi un ambient de conﬁança.
Principalment, crec que les persones em veuen com una persona seriosa de primeres just per aquest raó,
perquè necessito el meu temps com per conﬁar en algú. Però un cop estic còmode, no tinc cap ﬁltre: amable,
una persona que sap escoltar i que t’ajudarà sempre que pugui, generosa i de qui et pots reﬁar.

Forma de treball..
Es podria dir que sóc una persona molt constant i treballadora. M’agrada tenir-ho tot a punt i fet. Com a
conseqüència d’això, també sóc ordenada, responsable i calculadora. Si les coses no les tinc
organitzades i calculades, em bloquejo i no se fer les coses.
Una cosa que em caracteritza molt es que soc molt perfeccionista i tot el que m’agrada ho faig el
millor que puc amb dedicació i passió. Això és bo ﬁns el punt en que m'obsessiono perquè les coses
no em surten a la perfecció i per tant sóc molt inconformista.

Interessos i motivacions..
En una de les pràctiques de l’assignatura de PR, vaig fer un test d’autoconeixement i van sortir els
següents resultats:

Aquest gràﬁc mostra els entorns
professionals més adequats per a mi:
1.
2.
3.

Experimental i matemàtic (87%)
Sanitari (86%)
Econòmic i empresarial (76%)

Aquests resultats deﬁneixen
perfectament els meus interessos
principals.

Habilitats i aptituds..
HABILITATS
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Comunicar-me amb la gent gran
Convèncer els altres de les meves
idees
Analitzar i solucionar problemes
Estudiar sola
Expressar-me oralment
Expressar-me per escrit
Ser la meva pròpia cap
Dirigir activitats, grups…
Tenir força física, resistència,
agilitat,…
Fer operacions numèriques,
resoldre problemes matemàtics, …

APTITUDS
○
○
○
○
○
○

Rapidesa lectora:
Comprensió lectora:
Memòria visual:
Coordinació visiomanual:
Capacitat de lideratge:
Capacitat de persuasió

Expedient acadèmic..
En termes de notes des d‘aquests quatre anys cursats en l’Institut Front Marítim sempre he tret
excel·lents alts, excel·lents o notables. La meva mitjana en aquests quatre anys és:

*Mirar a notes, a la
part inferior de la
pantalla

També he d’esmentar que en
aquests quatre anys, m’han posat
dues amonestacions en total.

PUNTS FORTS
Organitzada
Honesta
Creativa
Coses que he de fer per mantenir aquests punts
Si segueixo sent organitzada, les coses em sortiran millor.
Si sóc honesta amb la gent i faig les coses que crec que
son justes i raonables, m'estalviaré molts problemes.
Considero que la creativitat fa única a una persona i tens
més facilitat per tenir idees originals. Això fa que pugui
destacar i beneﬁciar-me.

PUNTS FEBLES
De vegades massa sincera
Massa perfeccionista
Tossuda
Coses que he de fer per potenciar aquests punts
Crec que de vegades soc massa directe i puc ofendre a la
gent sense saber-ho, per tant, a vegades he de mantenir
les formes.
No m’he d'obsessionar si les coses no son perfectes
perquè res ho és. Inclús crec que hauria de ser més
conformista i pensar que si almenys dono el millor de mi,
és suﬁcient.
De vegades, em centro tant amb els meus ideals i amb la
meva pròpia opinió, que acabo no escoltant als altres.
Hauria de sentir a tothom perquè potser la meva opinió no
és la correcte. Arrel d’això, crec que també he d’aprendre a
equivocar-me, perquè dels errors es d’on s’aprèn.

Sistema educatiu espanyol
Quines són les opcions que hi ha ?.

UNIVERSITAT

Educació Infantil
0-6 anys

Educació Primària
6-12 anys

Batxillerat

Cicle formatiu de
grau superior

Educació
Secundària
12-16 anys

Cicle formatiu de
grau mitjà

Programes de
garantia social

Programes de
garantia social

MÓN LABORAL

AU
PA

La meva decisió després de l’ESO

→ El meu objectiu és fer batxillerat, aprovar
la selectivitat i accedir a la universitat.

UNIVERSITAT

Educació Infantil
0-6 anys

Educació Primària
6-12 anys

Batxillerat

Cicle formatiu de
grau superior

Educació
Secundària
12-16 anys

Cicle formatiu de
grau mitjà

Programes de
garantia social

Programes de
garantia social

MÓN LABORAL

AU
PA

Batxillerat
On? Quin? Com?.

On?..
Vull seguir estudiant a l’IES
Front Marítim, raons:
❖ Plaça assegurada
❖ Proximitat
❖ Mètode

MODALITATS QUE OFEREIX:.
❖
❖
❖
❖

Batxillerat cientiﬁcotecnològic
Batxillerat humanístic
Batxillerat social
No hi ha batxillerat artístic

LA MEVA DECISIÓ..
→ M’agradaria fer el batxillerat cientiﬁcotecnològic ja que em crida molt l’atenció el
món de la medicina i tot el que l’envolta. A més, la biologia i la química són unes de
les assignatures que més m’agraden. També tinc en compte que en el món laboral,
el món de la medicina té moltes sortides i opcions, per la qual és una bona opció.

→ A més a més, vaig fer un test de preferències
professionals de Barcelona Activa en una sessió de PR i
aquest va ser el meu resultat:

Què ofereix el batxillerat
cientiﬁcotecnològic?
Assignatures obligatòries i optatives.

1r Batxillerat
●

●

Assignatures comunes
○ Llengua catalana i literatura
○ Llengua castellana i literatura
○ Anglès
○ Filosoﬁa
Assignatures optatives
○ Matemàtiques
○ Matemàtiques aplicades
○ Física
○ Biologia
○ Economia
○ Economia de l’empresa
○ Química
○ Tecnologia industrial
○ Psicologia i sociologia
○ Llatí
Optatives que escolliré

2n Batxillerat
●

●

Assignatures comunes
○ Llengua catalana i literatura
○ Llengua castellana i literatura
○ Anglès
○ Història
○ Història de la ﬁlosoﬁa
Assignatures optatives
○ Matemàtiques
○ Matemàtiques aplicades
○ Física
○ Biologia
○ Economia
○ Economia de l’empresa
○ Química
○ Tecnologia industrial
○ Psicologia i sociologia
○ Llatí

PAAU

Estructura i funcionament de la selectivitat..

Coses a saber..
- Possibilitat d’examinar-te de la part especíﬁca per pujar nota.
- Nota d’admissió mínim 5, màxim 14 punts.
- Nota màxima matèria especíﬁca 0,2; mínima 0,1.
- Mitjana ponderada pel 60% de batxillerat i el 40% de selectivitat

La Universitat
Opcions, nota de tall, preu, assignatures…

Opció A: Medicina
●
●
●

●
●

(Campus Bellvitge)

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2019: 12,546
Places orientatives: 87
Ponderacions d'assignatures de la Fase Especíﬁca de
PAU:
Nom assignatura

Coeﬁcient

Biologia

0,2

Física

0,2

Química

0,2

Sortides professionals: metge/metgessa
Nom del títol: Graduat/ada en medicina per la Universitat
de Barcelona

●
●

Crèdits ECTS: 360
Distribució de crèdits:
Tipus de matèria

Crèdits

Bàsiques

94

Obligatòries

242

Optatives

18

Treball ﬁ de grau

6

Total

360

Ubicació
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
Centre propi
Campus Ciències de la Salut de Bellvitge
C. de la Feixa Llarga, s/n
08907 - L'Hospitalet de Llobregat

Com arribar-hi des de casa meva..
Ruta:
4 min → caminar per arribar al metro (L4)
12 min→ Selva de Mar-Urquinaona
24 min→ Transbord (L1)
Urquinaona-Hospital de Bellvitge
2 min→ caminar ﬁns arribar al campus
Temps total: 47 minuts

+Targeta de metro: 2,40 x 2 = 4,80€
(anada i tornada)

Opció B: Medicina
●
●
●

●
●

(Campus Clínic)

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2019: 12,744
Places orientatives: 172
Ponderacions d'assignatures de la Fase Especíﬁca de
PAU:
Nom assignatura

Coeﬁcient

Biologia

0,2

Física

0,2

Química

0,2

Sortides professionals: metge/metgessa
Nom del títol: Graduat/ada en medicina per la Universitat
de Barcelona

●
●

Crèdits ECTS: 360
Distribució de crèdits:
Tipus de matèria

Crèdits

Bàsiques

94

Obligatòries

242

Optatives

18

Treball ﬁ de grau

6

Total

360

Ubicació
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
Centre propi
Campus Clínic-August Pi i Sunyer
C. de Casanova, 143
08036 - Barcelona

Com arribar-hi des de casa meva..
Ruta:
4 min → caminar per arribar al metro (L4)
16 min→ Selva de Mar- Verdaguer
3 min→ caminar ﬁns parada de metro
Verdaguer (L5)
3 min→ Verdaguer-Hospital Clínic
6 min→ caminar ﬁns el campus
Temps total: 38 minuts

+Targeta de metro: 2,40 x 2 = 4,80€
(anada i tornada)

Opció C: Medicina
●
●
●

●
●

(Campus del mar)

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2019: 12,648
Places orientatives: 60
Ponderacions d'assignatures de la Fase Especíﬁca de
PAU:
Nom assignatura

Coeﬁcient

Biologia

0,2

Física

0,2

Química

0,2

Sortides professionals: metge/metgessa
Nom del títol: Graduat/ada en medicina per la Universitat
Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona

●
●

Crèdits ECTS: 360
Distribució de crèdits:
Tipus de matèria

Crèdits

Bàsiques

70

Obligatòries

268

Optatives

16

Treball ﬁ de grau

6

Total

360

Ubicació
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (UPF)
Centre propi
Campus Clínic del Mar
Ediﬁci Dr. Aiguader
C. del Doctor Aiguader, 80
08003 - Barcelona

Com arribar-hi des de casa meva..
Ruta en metro:
4 min → caminar per arribar al metro (L4)
9 min→ Selva de Mar- Barceloneta
9 min→ caminar ﬁns la facultat
Temps total: 22 minuts

+Targeta de metro: 2,40 x 2 = 4,80€
(anada i tornada)

Com arribar-hi des de casa meva..
Ruta en bici:
15 minuts ﬁns la facultat per Av. Icària
Temps total: 15 minuts

I a més és gratuït, fas esport,
trigues menys i no generes CO2!

Comparació..

Campus Bellvitge

Campus Clínic

