Descripció

Programa

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat organitza la primera jornada
d’orientació educativa dins el marc de la formació
permanent del professorat.

09.30h - 10.00h
Acollida.

L’objectiu de la jornada és crear entre els territoris
una xarxa d’experiències de tutoria i orientació
educativa.

Contextualització
L’activitat que ha permès desenvolupar el marc
teòric de l’orientació educativa és la formació
feta, durant el curs 2012-2013, a 135 centres de
secundària (aproximadament el 25% del total de
centres públics de secundària) i en la qual han
participat uns 400 professionals del territori de
Catalunya.

I Jornada
d’orientació
educativa
2 de juliol de 2013

Aquesta formació s’emmarca en una nova modalitat formativa que demana un lideratge compartit
entre la direcció i un equip de professorat del mateix centre.
El proper curs aquesta oferta formativa s’amplia a
altres centres de Catalunya, públics i concertats, i
s’enriqueix amb diferents activitats formatives que
completen el programa de l’orientació educativa i
aprofundeixen en l’acompanyament del concepte i
la praxi orientadora.

Organització
Subdirecció General d'Innovació, Formació i
Orientació.
sose.ensenyament@gencat.cat

10.00h - 10.30h
Inaguració de la Jornada.
Joan Mateo i Andrés, Secretari de Polítiques
educatives.
10.30h - 11.00h
Una nova modalitat formativa:
Autonomia de centres, lideratge pedagògic i
qualitat dels equips docents.
Joan Gumbert i Ribot, Subdirector general
d’Innovació, Formació i Orientació.
11.00h-12.00h
Presentació de l’experiència:
Natàlia Gil i Bussalleu, Cap del Servei
d’Orientació i Serveis Educatius.
Uns bons fonaments aguanten grans estructures: l’orientació educativa per a l’èxit de cada
alumne (INS Llagostera).
Fabiola Sanz Alguacil, Directora
M. Àngels Guerrero i Gallart, Coordinadora
pedagògica
J. Carles Baone Escalón, Professor tutor
12.00h-12.15h
Pausa.
12.15h - 13.00h
Bloc A: Presentacions simultànies
d’experiències.
13.05h - 13.50h
Bloc B: Presentacions simultànies
d’experiències.
14.00h
Cloenda de la Jornada.
Teresa Pijoan i Balcells, Directora general

EXPERIÈNCIES BLOC A
A1 El Fil d’Ariadna, cap a un model capacitador per a l’alumnat.
INS Baix Empordà (Palafrugell)
A2 La CAD: el motor pedagògic del centre.
INS Manuel Blancafort (La Garriga)
A3 Conèixer millor l’alumnat per adaptar el centre a les seves
necessitats.
SES Collbató (Collbató)
A4 La figura de la persona cotutora i el treball d’equip orientador.
INS Terra Alta (Gandesa)
A5 Endreçar, compartir i construir: les 3AAA des de l’equip docent.
INS Andreu Nin (El Vendrell)
A6 Establim vincles amb el nostre entorn: projecte de vida social.
INS El Vern (Lliçà de Vall)
A7 One 4 One. L’acompanyament dels de 4t als de 1r.
INS Les Vinyes (Santa Coloma de Gramanet)
A 8 Fem camí cap al centre orientador. L’acció col·lectiva orientadora.
INS Roquetes (Roquetes)
A 9 El taller de l’orientació: un replantejament de l’orientació en
el nostre centre.
INS Anna Gironella de Mundet (Barcelona)

EXPERIÈNCIES BLOC B
B1 Orientem-nos bé, per orientar millor.
INS Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)
B3 Un canvi de mirada: obrint portes.
SI Salvador Claramunt (Piera)
B3 Projecte POMEDAT. Projecte orientador per a la millora dels
equips docents i l’acció tutorial.
INS Nicolau Copèrnic (Terrassa)

Lloc

B4 La dimensió lingüística de les àrees com a base per a
l’orientació.
INS Vázquez Montalbán (Sant Adrià del Besos)

Adreça:

B5 Profe, aquí, què s’ha de fer? Digues-m’ho tu!
El camí cap a l’autonomia personal.
INS Llobregat (Sallent)
B6 L’institut Canigó acull, acompanya i orienta.
INS Canigó (Almacelles)
B7 Els estils d’aprenentatge, pilars de l’orientació educativa.
INS Francesc Ribalta (Solsona)
B8 De la diagnosi a l’acció. Enriquir l’àrea amb el model SCAP.
SI Joan Triadú (Ribes de Freser)
B9 Una cursa d’orientació. Millora de l’acompanyament de
l’alumnat.
INS Jaume Balmes (Barcelona)

CAR de Sant Cugat del Vallès

Avda. Alcalde Barnils 3-5
08174 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Com arribar en cotxe:
El Centre d'Alt Rendiment s'ubica en el terme municipal de
Sant Cugat del Vallès, al costat de l'autopista AP-7. El CAR
es comunica amb Barcelona mitjançant tres autopistes que
són l'AP-7, sortida de Barcelona per la Diagonal, l'AP-2,
sortida per la Meridiana, i els Túnels de Vallvidrera (sortida
12/13A). Per l'autopista AP-7 s'enllaça directament fins l'aeroport.

Com arribar en transport públic:
Al Centre d'Alt Rendiment es pot arribar amb trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de Renfe.
Per arribar-hi amb FGC, heu d'agafar trens de la línia Barcelona-Sabadell (S2) o de la línia Barcelona-Universitat Autònoma (S55), que surten de la Plaça de Catalunya, i baixar a
l'estació de Sant Joan.
Per arribar-hi amb Renfe, heu d'agafar els trens de la línia 7
de Rodalies, i baixar a l'estació de Sant Cugat del Vallès.

