
135Quina formació per a la vida laboral?

L’orientació acadèmica i professional és una
tasca fonamental que es realitza a l’escola en
les etapes de la secundària obligatòria i al bat-
xillerat. En aquest aspecte l’escola proporcio-
na un recurs que assessora els alumnes i les
seves famílies en la presa de decisions respec-
te a la tria d’estudis i posteriorment a la tria
professional.

Però l’orientació és quelcom més que pro-
fessional o acadèmica, ja que pretén ser una
orientació per a la vida.

Per poder realitzar aquesta tasca partim de
la base de l’autoconeixement de l’alumne i l’a-
judem a conèixer les seves aptituds, els valors,
el temperament i ajustar-ho als seus interes-
sos. És per tant una tasca personalitzada i cen-
trada en l’alumne que es realitza des de l’acció
tutorial i des de l’atenció individual per part del
departament d’orientació.

Des de l’activitat de tutoria, desenvolupa-
da pel tutor, es realitzen tot un seguit d’activi-
tats amb el grup classe que són de caràcter
general, com pot ser l’avaluació i seguiment
del rendiment acadèmic, l’entrenament de tèc-
niques d’estudi i d’aprenentatge… i d’altres
activitats emmarcades en programes educa-
tius de prevenció de drogodependències,
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l’educació afectivosexual o les habilitats
per a la vida.

D’altra banda i també des de la tutoria
es treballen aspectes relatius a l’autoconei-
xement i autoestima de l’alumne, la infor-
mació sobre estudis o la situació del mer-
cat laboral.

Des del departament d’orientació es
dóna assessorament al tutor en l’acció tuto-
rial i s’intervé individualment amb l’alumne
en el seu autoconeixement, en la presa de
decisions i es pot ampliar la informació res-
pecte a estudis i/o professions.

Més concretament, algunes activitats
específiques en els cursos de tercer i quart
d’ESO se centren en la informació de les
matèries optatives dels cursos posteriors
que condicionen la tria del batxillerat o de
la formació professional més endavant, i
especialment durant el tercer curs de l’ESO
es realitza una preorientació per triar assig-
natures de quart curs i s’informa de les sor-
tides acadèmiques després de l’ESO.

A quart de l’ESO es realitzen tot un
seguit de presentacions dels estudis pos-
teriors i eventualment de l’entrada al món
laboral en què s’explica com elaborar un
curriculum vitae, com funciona una entre-
vista de treball, les diferents opcions de
batxillerat i els diferents tipus de cicles for-
matius professionals.

També a quart es realitzen una sèrie de
proves psicomètriques col·lectives que aju-
den al coneixement de l’alumne pel que fa
a les seves aptituds i interessos professio-
nals, definits per una sèrie de famílies pro-
fessionals.

En aquesta etapa també tenim xerrades
de representants d’escoles de formació
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professional i fins i tot de professorat de la
universitat.
En l’etapa de batxillerat és encara més
important l’orientació de l’alumne, ja que
amb la darrera reforma educativa espanyo-
la, el procés de decisió de les matèries tria-
des al batxillerat condiciona de forma defi-
nitiva els estudis que es podran realitzar
amb posterioritat en l’àmbit universitari.
És també en aquesta etapa on els alumnes

estan més conscienciats del que representa la tria que han realitzat i l’orientació es
desenvolupa en tres àmbits: personal, acadèmic i professional. 

Per tal d’ajudar-los en aquesta tria també apliquem unes proves psicomètriques
que estan centrades a obtenir un perfil de personalitat i els interessos professionals
abans esmentats.

En el cas del perfil de personalitat, els alumnes s’adonen que la forma de ser con-
diciona la tria d’activitas professionals i els apropa a comprovar si el seu perfil és
adient a la professió.

Sovint, per passar processos de selecció de personal els candidats passen per
aquest tipus de proves, i per tant que ja tinguin una primera avaluació els ajuda a
veure els seus punts forts i els seus punts dèbils respecte a un tipus de treball deter-
minat.

Finalment, igual que en l’etapa de secundària obligatòria, es realitzen tot un seguit
d’activitats que van des de la visita a un campus universitari fins a xerrades de centres
universitaris i de formació professional, a més de la visita de professionals que estan
exercint diferents feines i que expliquen als alumnes les particularitats de la seva pro-
fessió.

Malgrat que des de l’orientació es procura que els alumnes coneguin tant les
opcions de formació professional com les universitàries, una gran majoria d’alumnes
de batxillerat opta pels estudis universitaris. 
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