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Orientar més i millor per a facilitar la permanència o el retorn al 
sistema educatiu 

 

Aprofitar l’experiència i el recorregut dels ens locals en matèria 
d’orientació 

 

Construir un esquema d’actuació integral amb mesures preventives, 
d’intervenció i de compensació per reduir l’abandonament escolar 
prematur 

 

Alineació amb l’Estratègia Europa 2020 de la UE i amb les línies 
d’actuació recomanades per la Comissió Europea 
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Estratègia 



Pla que proposa una actuació 
integral i un conjunt de projectes 

per donar suport a l’actuació 
municipal en la promoció de serveis 

i recursos que afavoreixin una millor transició dels joves cap 
als estudis post-obligatoris 
 

que promoguin itineraris educatius al llarg de la 
vida 
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Definició 



 

 

 

 

Orientar abans i millor per a 

prevenir 

Reforçar l’orientació quan hi 

hagi indicis (intervenir) 

(Re)Orientar per a facilitar la 

compensació 

Orientar per a promoure la 

formació al llarg de la vida 

 

 

 

De primària a secundaria 

De secundària obligatòria a post 

obligatòria (no esperar a l’últim 

curs) 

Durant la post obligatòria 

(especialment el primer curs) 

Resta de transicions educatives / 

dins i fora del sistema 

Facilitar les transicions educatives i 
fomentar els itineraris educatius 
entre etapes 

 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a reduir 
l’abandonament escolar 
prematur  
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Objectius 



Espais de concertació al territori Espais de coordinació entre àmbits 

Xarxes TET 
Xarxa EMPA 

Consells de FP 
 

Taula per a l’Orientació (acord 2013) 
 Model d’orientació 

Treball en xarxa 

El Pla Pilot d’Orientació s’insereix en un esquema de relació i 
treball, a través dels programes d’actuació, amb espais de 

concertació al territori, i promou una estratègia transversal a 
través de la Taula per a l’Orientació 
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Esquema de governança 

Pla d’actuació de la Delegació d’Educació 2015-2019 
Eix estratègic per a reduir l’abandonament escolar prematur 

reforçant  accions d’orientació al llarg de la vida 



Complementa els recursos existents 
al territori per facilitar els processos 

de tria d’itineraris educatius i 
professionals de les persones que 

visiten i participen d’aquests espais  

Adreçat a famílies d’alumnes en transició 
a l’educació post obligatòria, amb 

l’objectiu d’orientar-los en el procés 
d’acompanyament dels seus fills en la 

tria d’opcions i itineraris educatius  

Adreçat als joves que estan 
estudiant a Escoles Municipals de 
Persones Adultes, amb l’objectiu 

d’orientar aquests joves en la 
definició del seu itinerari formatiu i 
professional  i facilitar la continuïtat 

dels estudis 

Per a la millora competencial 
dels tècnics, d’acord a un 
itinerari formatiu coherent amb 
el model  d’orientació i 
funcional a les diferents accions 
d’orientació 

Oferta formativa 
pels orientadors 
municipals 
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Projectes 

Pel desenvolupament d’un 
model de ciutat orientadora i el 
disseny d’eines que 
contribueixin a millorar els 
serveis d’orientació 



Resultats 

Oferta formativa  
pels orientadors 

municipals 

3 edicions  
18 fires 

118 municipis 
125 recursos 

410 h. d’orientació  
personalitzada 

4.900 usuaris  

12 accions formatives  
56 municipis 

177 acreditats 
 

2 edicions  
14 municipis  
62 tallers 
450 alumnes participants 
2.000 sessions d’acompanyament 

2 edicions 
14 municipis  
41 centres educatius 
1150 participants 
19 xerrades 
37 tallers grupals 
158 tutories 

19 pràctiques de referència 
14 municipis participants  
10 accions pilot 

Menció especial dels Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional, en reconeixement de 
l'aposta institucional en l'impuls d'una estratègia i d'un seguit de projectes i accions de repercussió 

social, així com el treball per fer arribar l'orientació als municipis de la demarcació  
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Evolució participació municipis 

2014: 73 municipis 2014-16 : 142 municipis  



Recursos i productes 
Vídeos de la maleta de les famílies  

InfoEdus de resultats 

Tríptics d’orientació  

http://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta/maleta-recursos 


