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Diputació de Barcelona

L’orientació, clau a l’hora
de triar un itinerari educatiu
La Diputació de Barcelona dóna suport a les fires i jornades que s’organitzen a la demarcació de Barcelona
amb l’objectiu d’orientar els joves i les seves famílies en el procés de transició cap a l’educació postobligatòria

E.E.G.

L

a tria d’opció i d’itinerari
educatiu en la transició de
l’educació obligatòria a la
postobligatòria és un moment ple de dubtes per als
joves i les seves famílies. Una tria que
hauria d’anar acompanyada d’un procés d’orientació que facilités una presa de decisions ben fonamentada.
Segons constaten diversos estudis,
aquest procés d’orientació contribueix a reduir l’abandonament escolar
prematur, que massa sovint és determinat per una elecció que no ha
tingut en compte aspectes clau com
són els trets personals i l’entorn formatiu i professional.
Des de fa molts anys el món local
ha posat en marxa iniciatives d’orientació complementant la tasca desenvolupada pels centres educatius, entre les quals hi ha les fires i jornades
que s’organitzen cada any durant els
mesos previs al període de preinscripcions per als estudis postobligatoris.

“Es tracta d’una orientació que
té en compte personalitat, habilitats, preferències i valors de
cada estudiant”

Rafael Homet

diputat delegat d’Educació

Conscients de la importància
d’aquestes iniciatives, l’any 2014 la
Diputació de Barcelona va posar en
marxa un projecte per donar suport
a aquestes iniciatives locals, aportant xerrades i punts d’orientació
personalitzada. Des d’aquella primera prova pilot, que va recórrer vuit fires i jornades i va arribar a 700 usuaris, ara el projecte és present en 18
fires i jornades, un fet que multiplica notablement l’abast del projecte,
emmarcat en el pla pilot d’orientació
2014-2016.
Recursos
L’oferta de recursos de suport a les fires i jornades al territori inclou un bon
nombre de xerrades (sobre què estudiar, com entrenar les competències
o conèixer les noves professions, entre d’altres) i els punts d’orientació
personalitzada, en què s’ofereix
atenció directa als usuaris i suport
especialitzat a l’equip d’orientadors
municipals. “En tot cas, es tracta
d’una orientació que té en compte la
personalitat, les habilitats, les prefe-

L’orientació en la tria
d’itinerari educatiu cap a
l’educació postobligatòria
és decisiva. DIPUTACIÓ DE BARCELONA
rències i els valors de cada estudiant”, afirma Rafael Homet, diputat
delegat d’Educació de la Diputació de
Barcelona.
Les xerrades i els punts d’orientació personalitzada també s’adrecen
a un públic familiar. “Les famílies condicionen directament o indirectament l’elecció d’itineraris formatius
i professionals dels seus fills, ja sigui
per influències, creences o coneixements, motiu pel qual tenim molt clar
que si reben orientació disposaran
de més elements a l’hora d’acompanyar els seus fills en aquesta tria, i els
índexs d’abandonament escolar prematur disminuiran”, apunta Homet.
Iniciatives de proximitat
Lluny de posar el focus a la ciutat de
Barcelona, el projecte de suport a fi-

res i jornades de la Diputació fa costat
també a les iniciatives educatives i
d’orientació que s’organitzen a Badalona, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Granollers, Igualada, Manresa,
Martorell, Masquefa, Mataró, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palausolità i Plegamans, Sabadell, Sant Adrià
del Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Vic o Vilanova i la Geltrú, entre
d’altres, i aspira a donar suport a les estratègies i les accions d’orientació que
es posin en marxa al conjunt de la demarcació de Barcelona. Un aspecte que
de retruc afavoreix una especialització
més alta i la vinculació al teixit productiu i empresarial del territori, “condició
sine qua non en el cas de la formació
professional” per a Rafael Homet, que
promou la cohesió social i la dinamització econòmica del territori.

“LA MALETA
DE LES FAMÍLIES”
Un altre recurs inclòs al Pla pilot d’orientació 2014-2016
de la Diputació de Barcelona és La maleta de les famílies,
un projecte adreçat a pares i mares d’alumnes de segon
cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatiu de grau mitjà, que
persegueix l’objectiu d’orientar les famílies en el procés
d’acompanyament dels seus fills en la definició i tria d’itinerari educatiu i professional que comporta la transició
cap els estudis postobligatoris.
Una iniciativa que preveu xerrades, tallers en grup i
accions individuals amb les famílies que, després d’una
prova pilot desenvolupada l’any passat a vuit municipis i a
28 centres educatius, aquest any arribarà a dotze
municipis i 40 centres educatius.

