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La Diputació dóna ple suport
a les fires i jornades d’orientació
Aquest any el projecte, emmarcat en el Pla Pilot d’Orientació 2014-2016, arribarà
a 12 fires i jornades d’orientació, amb un abast de 166 municipis de la demarcació
A.M.
és enllà del certamen anual del Saló
de l’Ensenyament a
Barcelona, hi ha municipis i comarques
catalanes que han creat diverses
fires i jornades. Allà informen de
l’oferta formativa de proximitat i
progressivament també hi han incorporat serveis i recursos d’orientació per acompanyar els processos de tria dels itineraris educatius
i professionals de la ciutadania. A
la demarcació de Barcelona la Diputació ha detectat fins a 18 fires
i jornades d’aquest tipus, algunes
amb una llarga trajectòria i d’altres
que han crescut amb l’impuls de la
formació professional al territori.
La Diputació de Barcelona ofereix un projecte de suport a fires i
jornades d’orientació que té com a
objectiu completar les accions d’assessorament que els ens locals ofereixen a joves, famílies i persones
adultes. Es tracta d’un projecte que
s’emmarca en el pla pilot d’orientació 2014-2016 de suport a les transicions educatives. “Confiem molt
en aquest projecte, que arriba a més
ciutadans, tant a joves que han de
fer el salt a l’educació postobligatòria com a persones que volen reinventar-se i necessiten orientació
educativa per fer-ho”, afirma el diputat delegat d’Educació a la Diputació de Barcelona, Gerard Ardanuy.
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Més de 700 usuaris
L’any passat el projecte pilot va aplicar-se a vuit fires i jornades i va arribar a més de 700 usuaris. Els recursos oferts es van basar en els punts
d’orientació personalitzada, mitjançant l’atenció directa a l’usuari i el
suport als orientadors locals, així
com l’organització de xerrades i
col·loquis a diferents col·lectius. En
el cas dels joves s’assessorava sobre
com decidir per triar els estudis postobligatoris, mentre que en el cas
dels adults el focus se situava sobre
el seu projecte professional. També
es van fer xerrades adreçades a les
famílies amb l’objectiu de reforçar
l’acompanyament als seus fills a
l’hora de triar l’itinerari de formació.
El 80% dels usuaris dels punts d’orientació personalitzada van valorar
amb més d’un 7 sobre 10 la utilitat
del servei en relació amb la presa de
decisions. L’aplicació del projecte va
suposar per a la Diputació una inversió de 13.300 euros. “El nostre ob-

JORNADES CÀPSULA VICJOVE

jectiu és construir, conjuntament
amb els municipis, espais perquè els
ciutadans puguin prendre les seves
pròpies decisions”, afirma Ardanuy.
Oferta 2015
Aquest any la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa
l’oferta de recursos de suport a fires i jornades d’orientació al territori, que entre els mesos de febrer
i abril, coincidint amb el període
previ de preinscripció als ensenyaments postobligatoris, arribarà a
més municipis i usuaris que l’any
passat i ho farà amb nous recursos.
El 2015 el projecte s’estendrà a
dotze fires i jornades d’orientació,
amb un abast territorial de 166
municipis. “El Saló de l’Ensenyament funciona molt bé, però és important acostar la informació i l’orientació a les persones d’altres municipis de la demarcació”, assegura
el diputat delegat d’Educació de la
Diputació.
També s’oferiran xerrades d’orientació i tallers que incentiven les
vocacions cientificotecnològiques
i es consolidaran els punts d’orientació personalitzada. Els professionals que ofereixen assessorament necessiten una formació exi-

gent per atendre les persones que
visiten les fires i jornades en les millors condicions. Per això, aquest
any s’ha impartit el curs Com Orientar en les Transicions al Llarg de la
Vida.

FIRES I JORNADES D’ORIENTACIÓ
A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA

Formació a orientadors locals

· Apropa, Accions per al Reciclatge i l’Orientació

Aquest curs organitzat per la Diputació de Barcelona, pensat per reforçar i facilitar la tasca que fan els
orientadors, ha comptat amb la
participació de fins a 45 professionals de l’orientació de 30 ens locals de la demarcació de Barcelona i està pensat, sobretot, per anticipar-se a la celebració de les diverses fires i jornades d’arreu del
territori. Els participants han valorat positivament el grau d’aplicabilitat real d’aquesta acció formativa
en relació amb el lloc de treball.
Finalment, els orientadors també han mostrat la seva satisfacció
per la possibilitat d’accedir a metodologies, eines i recursos ideats
per facilitar-los un acompanyament més eficaç. “Es tracta de professionals amb vocació de servei,
però volíem que tinguessin accés a
informació més exhaustiva i a diverses eines d’interacció amb els
alumnes”, explica Gerard Ardanuy.

· Fira de l’Ensenyament a Badalona
Professional i Acadèmica a Cornellà de Llobregat
· Fira Guia’t, a Granollers
· Fira IGD Universitària, a Igualada
· Fira de l’Estudiant a Manresa
· Cerca’m, Fira de l’Ensenyament a Martorell
· Setmana de la Informació i l’Orientació Professional
a Mataró
· Fira Futur, a Masquefa
· Jornades FP.PRAT, d’orientació acadèmica i professional
(JOAP) i d’orientació de CFGM al Prat de Llobregat
· Jornades d’Orientació per a l’Alumnat de 4t d’ESO i
d’Estudis Superiors a Sabadell
· Setmana de l’Orientació a Sant Adrià de Besòs
· Jornades de Formació Professional a Sant Cugat
· Jornades d’Orientació de Cicles Formatius de Grau Mitjà i
PFI i d’Estudis Superiors a Terrassa
· Jornades Càpsula d’Orientació Acadèmica i Professional a Vic
· Fira Zona Educació a Vilanova i la Geltrú

