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Orientació educativa: Moda o necessitat ?

Si és necessitat, quins i com han de ser els rols de les famílies?

Contextualització i Dades
Relacions orientadores Afectives i 

Efectives

• Dades que porten a l’orientació

• L’orientació oficial: mirades amb recels

• Que ens diu la recerca sobre les famílies

• Com hauria de ser una orientació Global

• Joves en el centre del procés: vectors 

d’incidència

• Rols de les famílies: individuals i col·lectius

• Experiències inspiradores
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Contextualització i Dades: Dades que ens porten a parlar d’orientació

Elevat atur juvenil

Necessitat Derivada

Baix nivell acadèmic
Abandonament 

escolar prematur
Fracàs escolar

▪ FRACAS ESCOLAR (no acreditació de l’ESO)               Situat al voltant del 10%

▪ ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR           Al voltant del 17 %
(joves entre 18 i 24 anys que abandonen o no 
Tenen estudis postobligatoris)

▪ ATUR JUVENIL (joves de menys de 25 anys)               Més del 20%



Josep Lluís Serrano       març 2023

Sobre el FRACAS ESCOLAR ...
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✓ Un 25% de l’alumnat abandona el batxillerat i un 40% un cicle formatiu de grau mitja

✓ Abandonament escolar prematur a Catalunya al 2022: 17,5% (Idescat, 2022) com un dels més elevats a Europa

✓ Objectiu d’abandonament prematur fixat per la UE per Espanya: 15% al 2020 i 9% al 2030

Factors d’influència:

- Característiques individuals

- Factors familiars

- Referents identitaris

- Factors institucionals

Sobre l’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR...
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(Font: https://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/6a8c19d2-29ea-11e4-bcfe-005056924a59)

3r tr. 2022 4t tr. 2022

Catalunya 25,7 % 19,7 %

España 31 % 29,3 %

(Atur juvenil. Font IDESCAT)

Sobre l’ATUR JUVENIL ...
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Font: https://es.statista.com
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Si tenim nivells elevats de:

▪ FRACAS ESCOLAR 

▪ ABANDONAMENT 
ESCOLAR PREMATUR

▪ ATUR JUVENIL

Polítiques efectives

per aconseguir: 

▪ Adaptar l’educació obligatòria perquè 

tothom tingui ÉXIT

▪ Que els joves cursin aquells ensenyaments 

postobligatoris en els que es puguin sortir 

amb èxit: vol dir sentir-se satisfets i 

finalitzar-los

▪ Que un cop formats tinguin sortides 

professionals i laborals en allò en que s’han 

especialitzat

(No +  /   Sí * )
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Contextualització i Dades: L’orientació oficial, mirades amb recels

... mancances ...

CONCEPTE  EDUCATIU

✓ Espec. Secundària

✓ Present a tots els INS

✓ Atenció NEE

✓ Tot el professorat

✓ Consell Orientador

✓ Rec. limitats

CONCEPTE SEMÀNTIC

✓ Determinar

✓ Indicar

✓ Informar

✓ Element actiu i element passiu

✓ Sinonimitzar Orientació i 

Informació

✓ Mirada limitada

✓ No individualitzada per a cada 

alumne

✓ No compartida amb l’entorn, ni 

fora de l’escola
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Comissió 
Europea 2020
«...importància 
involucrar pares 

i cuidadors 
donant suport a 

les opcions 
professionals ...»

Fundació 
Bertelsmann
Eina Xcelence

10 claus 
«...Families

com a  agent 
actiu en 

l’orientació...»

European Training
Foundation 2020

4 tendencies: 
«...Incementar el 

paper de les 
families en les 

eleccions 
professionals dels 

joves ...»

Fundació Bofill 
Anuari educació 

2018
«...ha d’adoptar ... 
una aproximació 
universalista ... 
que involucri a 
famílies ... La 

família és un actor 
clau en el procés»

Fundació Bofill 
Aliança 360º. 

(2019-..)
«...orientació a 

famílies en 
transicions ... 

acompanyament
»

... el que ens dona evidències fonamentades i reconegudes de la necessitat, i fins i tot obligatorietat, que les 

famílies siguem una part activa i fonamental d’aquest procés.

Contextualització i Dades: Que ens diu la recerca sobre les famílies

Informe sobre 
el risc de 

fracàs escolar 
(Consell de Treball 
Econòmic i social 

de Catalunya) 
(2011)

“ les famílies són 
un dels dos 

elements més 
importants”
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Contextualització i Dades: Com hauria de ser una orientació Global?

Diferenciant Orientació 
de Informació

Descartant vells 
prejudicis

Basada en el jove i en el 
seu autoconeixement

Col·lectiva i 
Individualitzada

Al llarg del temps

Vectors d’accés 
als joves

En les vessants: 

▪ Escolar
▪ Formativa
▪ Laboral
▪ Personal
(prolongada en el temps)

CORAL

En moments:

▪ Tècnica
▪ Emocional

En espais:

▪ Formal
▪ Informal

Amb diferents agents:

▪ Centre educatiu
▪ Admin. Locals
▪ Entitats privades
▪ Famílies
▪ Companys

Compartida i 
coordinada amb 

l’entorn
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Relacions orientadores Afectives i Efectives: Joves en el centre del procés

COM?

▪ Intervenint coordinada i coherentment
▪ Individualitzat i en el seu moment 

evolutiu
▪ Part activa i decisòria (la decisió final ha 

de ser d’ells i permetre l’error)

PER A QUÈ?

▪ Que faci allò amb el que es senti còmode
▪ Que faci allò amb el que pot tenir èxit
▪ Que sigui conscient dels itineraris de vida

que comportarà la seva formació

COMPANYS

ACTIVITATS FORA 
ESCOLA

ADMINISTRACIONS 
LOCALS

CENTRE 
ESCOLAR

ENTITATS 
PRIVADES

MODES

XARXES SOCIALS

ENTORN PROPER

FAMÍLIES

JOVES
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Relacions orientadores Afectives i Efectives: Rols com a famílies, qins i com

FAMÍLIES

Rol INDIVIDUAL vs Rol 
COL·LECTIU

TRANSMISSIÓ POSITIVA
No perjudicis / No desitjos frustrats

EMOCIONAL
Destensionar,

Empoderant, Permetent l’error, 
Exemplificant

Rol del temps: QUAN?

INFORMATS dels vectors 
externs

VALIDADOR
Coherència i duplicitats

Referents

PERSONALITZACIÓ
No receptes universals

Adaptada al context
ACOMPANYAMENT

Persistents, discrets i 
empàtics

Som element 

DIFERENCIADOR

CONDICIONAT
com a pares i mares
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Més enllà de les actuacions habituals i imprescindibles que es desenvolupen en un Institut amb la pràctica 

pedagògica del professorat i la participació d’altres agents externs, com a famílies es poden portar a terme  

moltes activitats orientadores per als nostres fills i filles. Us comparteixo ...

✓ Participació activa en projectes específics del centre que promoguin pràctiques orientadores i 
adaptades: 

• Projectes de diversificació currícular

• Projectes de treball globalitzat

• Projectes altes capacitats

✓ Taules de famílies

✓ Socis per ...«uns» ... dies 

✓ Xerrades, espais de mares i pares, visites, ...

Relacions orientadores Afectives i Efectives: Experiències inspiradores
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