ASSOCIACIÓ CATALANA D’ORIENTACIÓ

CURS: ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
OBJECTIUS
Assolir competències per saber orientar en l’àmbit educatiu i en l’àmbit professional:
 Adquirir habilitats i tècniques d’entrevista en el context específic.
 Conèixer i utilitzar les diferents eines per avaluar les aptituds i competències dels
subjectes.
 Saber discriminar les eines més adients a cada cas, tenint en compte variables diverses.
 Tractar de forma correcta la informació obtinguda i interpretar, amb rigor i coherència, els
resultats.
 Elaborar informes d’orientació educativa i d’orientació professional.
CONTINGUTS

Dia 6
Orientació educativa i orientació professional






Orientació educativa. Concepte i objectius.
La importància de l’orientació al 2n. Cicle de la ESO.
Orientació professional. Concepte i objectius.
Funcions i fases de l’orientació.
Competències de l’orientador.

Dia 13
Eines i tècniques d’orientació
Entrevista:
 Definició i estructura de l’entrevista
 Tipus d’entrevista. Fases. Objectius.
 Protocols de recollida de dades.
 Diagnòstic de la situació actual de l’orientat.
Proves:
Tests psicotècnics: intel·ligència, aptituds i personalitat.
Tests projectius.
Qüestionaris: interessos, competències.
Proves professionals i específiques.






Dia 27
Consell d’orientació






Anàlisi de les dades obtingudes.
Interpretació dels resultats de les proves: aptituds, competències,...
Consell d’orientació: Itineraris acadèmics i/o professionals
Informació del mercat de treball
Informes d’orientació. Tipus. Llenguatge. Estructura. Contingut

METODOLOGIA
Basada en casos reals i anònims, escollits dins de la diversitat, a partir dels prototipus més
freqüents que un professional de l’orientació es pot trobar. S’aniran seguint tots els passos que
requereix el procés d’orientació, aprofundint en cadascun dels apartats i arribant als conceptes
generals per fer consells d’orientació educativa i d’orientació professional.
Les sessions seran eminentment pràctiques amb exposició de casos i aplicació de tècniques de
rol playing, de dinàmiques de grup i d’altres i es completaran amb la base teòrica necessària.

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ORIENTACIÓ

DESTINATARIS
El curs va adreçat als professionals que es dediquen a orientar en àmbits diversos o hi estan
interessats, així com als estudiants universitaris de psicologia, pedagogia i psicopedagogia.
DOCENT
Teresa Illa i Sagarra. Psicòloga. Màster en Psicologia clínica i de la salut. Directora de Teia,
Gabinet d’Orientació, S.L. i presidenta d’Eina, associació de promoció ocupacional.
LLOC I DURADA
Av. Diagonal, 340 ent. 2ª Barcelona
Dies: 6, 13 i 27 de novembre de 2010
Horari: Dissabtes de 9,30h. – 14,30h.
El curs consta de 15 hores presencials i 5 de treball personal.
Es lliurarà certificat (reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) i
material facilitat pel docent.
PREU
Socis: 115€ (*)
No socis: 165€
INFORMACIÓ
ACO Associació Catalana d’Orientació - Telèfon: 934 594 123 - 608 89 53 19
www.acorientacio.org e-mail: formacio@acorientacio.org
INSCRIPCIONS
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte 2100 0365 33 0200146766, indicant
“Inscripció curs orientació” 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 €

