ACO
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ORIENTACIÓ

CURS: PROGRAMA D’ORIENTACIÓ A LA SECUNDÀRIA

JUSTIFICACIÓ:
En el quart curs d’ESO tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca. Aquest
projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca
realitzades per l’alumnat entorn del tema proposat: Itineraris d’orientació acadèmica i
professional.
Aquest projecte consta d’una sèrie de tasques que s’han de realitzar a partir de
situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals l’alumnat, en algunes
ocasions en grups reduïts, ha de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode
de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment arribar a unes
conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral.
També ha de tenir un caràcter més obert, que permeti comprovar el grau d’autonomia
de l’alumnat en la planificació de les accions a emprendre per assolir els objectius
previstos i donar resposta als problemes plantejats.
L’objectiu del projecte és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques
de l’ESO, especialment, de la competència (5) d’aprendre a aprendre i la competència
(6) d’autonomia i iniciativa personal.
Entenem competència com la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats,
de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la
intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la
comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de
cada situació.

OBJECTIUS:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Indagar i analitzar els propis interessos formatius i professionals.
Classificar la informació del món acadèmic i professional adequat al moment
educatiu, per conèixer millor les opcions que es presenten.
Relacionar les diferents matèries acadèmiques i les ocupacions i estudis.
Recerca dels principals recursos educatius als quals poden accedir per
aprendre un ofici: PQPI, Cursos de formació ocupacional, Cicles formatius,
batxillerat, ...
Conèixer i adequar orientació vocacional de cara a l' exploració del món laboral
i de l'educació
Prendre decisions sobre futur professional.
Definir un possible itinerari formatiu i professional.
Indagar i conèixer el funcionament del Mercat laboral: drets i deures del
treballador, convenis, tipus de contractes, diferències entre assalariats i
autònoms.
Realitzar un Power Point, per a la presentació.
Exposar oralment el treball.
Conèixer els principals canals per la recerca de feina.
Potenciar recursos i estratègies de comunicació verbal en l'exposició del
projecte d’ investigació.
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CONTINGUTS:
1. Autoconeixement:









Personalitat
Aptituds i habilitats
Hàbits de treball
L’expedient acadèmic
Autoestima
Motivació
Valors
Interessos personals i professionals

2. Opcions després de l’ESO:





Sistema educatiu reglat
Sistema educatiu no reglat
Inserció laboral
La formació polivalent

3. Presa de decisions:



Elaboració del meu itinerari de formació
Currículum Vitae

4. Síntesi:



Resum
Power

METODOLOGIA:
Basada en un programa d’orientació educativa que es desenvolupa a l’IES Front
Marítim, com projecte de recerca.
És un programa que parteix d’una base teòrica (primera sessió) i la resta de classes
són pràctiques, amb la participació dels alumnes per tal d’elaborar les unitats
didàctiques de programació i les activitats del curs.

DESTINATARIS:
El curs va adreçat als/les professionals que es dediquen a l’ensenyament a primària,
secundària, a orientadors/es, psicòlegs/es, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues,
mestres,... així com a estudiants universitaris de l’àmbit de l’educació.
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DOCENT:
Andrés González Bellido, Llicenciat en psicologia, Especialista en Psicologia Clínica,
Diplomat en psicologia de l’educació, Cap del departament d’orientació de l’IES Front
Marítim, Barcelona.
LLOC I DURADA:
Av. Diagonal, 340 ent. 2ª Barcelona
Dies: 26 de març, 2 i 9 d’abril de 2011
Horari: Dissabtes de 9,30h. – 14,30h.
El curs consta de 15 hores presencials i 5 de treball personal.
Es lliurarà certificat del curs (reconegut pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya) i material.

PREU:
Socis: 115€ (*)
No socis: 165€

INFORMACIÓ:
ACO Associació Catalana d’ Orientació
Telèfon: 608 89 53 19 – 93 459 41 23 (tardes)
www.acorientacio.org e-mail: formacio@acorientacio.org

INSCRIPCIONS:
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte 2100 0365 33 0200146766,
indicant “Inscripció curs orientació secundària” i el vostre nom i cognoms. Enviar
comprovant de pagament per correu electrònic indicant el nom, els cognoms i un
telèfon de contacte.
Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripció, la qual no serà vàlida fins que
l’import del curs no s’hagi satisfet. ACO es reserva el dret de canviar la data de
realització del curs o bé d’anul·lar-lo si no s’assoleix un nombre mínim d’assistents.
(*) Si vols fer-te soci, la quota semestral és de 24 €

