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Antecedents 
 
Una de les línies de treball del servei de Joventut, des del Casal de Joves, és                
l'orientació. Des de fa anys que s'ofereix al jovent de la ciutat assessorament             
sobre les diferents possibilitats que tenen pel que fa al seu itinerari educatiu.             
S'ofereix també l'accés a la plataforma d'orientació Unportal als centres de           
Cerdanyola, a través de la compra de llicències d'ús. 
 
El curs 2015-16, el grup de treball d'orientadores dels instituts de Cerdanyola            
van guanyar el premi Educaweb pel seu blog "Capbussa't a l'empresa", que            
consistia en una activitat d'orientació de les que aquesta entitat ofereix als            
centres. Es van posar en contacte amb nosaltres (Joventut i Educació) per tal             
d'aprofitar-la de manera conjunta, oferint-la a tots els centres que participessin           
en el grup de treball el curs 16/17. 
 
D' altra banda, en el treball del grup 2 del Projecte Educatiu de Cerdanyola, que               
es centra en els itineraris educatius al llarg de la vida, es van plantejar com a                
reptes l'acompanyament en el projecte de vida i la difusió a la ciutadania de              
l'oferta educativa a la ciutat. 
 
El curs 2016-17, aprofitant el premi d'Educaweb, i unint aquestes tres visions,            
es va fer una jornada d'orientació a l'Ateneu, en la que l'alumnat de 4t d'ESO va                
poder assistir a una de les tres xerrades que es van programar sobre les              
diferents opcions en acabar l'ESO: Batxillerat, FP, Altres opcions. 
 
El curs següent es va posar en marxa el programa OrientaCerdanyola, que es             
fa al llarg de tot el curs, adreçat a l'alumnat que enguany acaba l'ESO. 
 
Aquesta és, doncs, la quarta edició de l’OrientaCerdanyola. Les circumstàncies          
derivades de la pandèmia de la Covid-19 ens han portat a fer un plantejament              
diferent per a aquest curs. 
 
S’ha intentat que per als instituts l’únic canvi sigui la no presencialitat.  
 
Com l'any passat, hi participen els cinc instituts públics (Banús, Forat del Vent,             
Gorgs, Jaume Mimó, Pere Calders), el CFT Flor de Maig, el CFA L'Alzina,             
Escaladei  i FEDAC-Cerdanyola . 
 
L'objectiu és poder complementar la tasca d'orientació que es fa als centres,            
posant al seu abast recursos professionals i materials de manera conjunta. Cal            
destacar sobretot el treball transversal que suposa, i la creació d’una xarxa            
consolidada. 
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La proposta d'aquest any 
 
 
FASE 1: Xerrades generals d'orientació als instituts 
 
23 grups classe han treballat aquesta part a través del material facilitat per           
les orientadores, ja que no s'ha pogut fer presencial. 
 
Els centres tenen a la seva disposició material per treballar l'orientació,           
disponible a la web www.cerdanyola.cat/joventut/orientació per tal que        
professorat i alumnat disposin de recursos que ajudin en el procés de presa de              
decisió. 
 
FASE 2: Fira d'Orientació 
 
 
Aquesta és l'activitat que presentem avui. Es farà del 9 al 12 de febrer, en                             
format virtual. 
 
A l’adreça http://www.firesvirtuals.cat/orientacerdanyola es podran visitar els       
estands de la fira i accedir als diferents recursos que la completen. 
 
Els centres educatius participants visitaran la fira virtual els matins dels dies 9 i              
10, en franges horàries ja establertes, com farien si fos presencial, amb la             
supervisió del seu professorat. En aquesta franja tindran la possibilitat de fer            
consultes en directe amb referents de cada estand. 
 
Qualsevol persona interessada pot visitar la fira del 9 al 13 de febrer. Qui tingui               
alguna consulta a fer la podrà adreçar per correu electrònic a cadascun dels             
estands. 
 
Els expositors d’aquest any són: 
 

1. Servei Municipal d'Ocupació - Masia Can Serraparera 
2. Casal de Joves Altimira  
3. Institut Jaume Mimó 
4. Institut Forat del Vent  
5. Institut Banús 
6. CEE - CFT Flor de Maig 
7. CFA L'Alzina 
8. Escola Vitae  
9. Consorci per a la Normalització Lingüística  (CPNL) 
10.Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
11.Eurecat 
12.Escola Superior de Disseny (ESDI) 
13.Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (ESHOB) 
14.Consell Comarcal del Vallès Occidental 
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Des de la web de la fira es podrà accedir també a la versió virtual de l’exposició                 
“Transitar”, de la Diputació de Barcelona. El projecte TRANSITAR, de la           
Gerència de Serveis d’Educació, té com a objectiu sensibilitzar sobre la           
importància de l’orientació com una competència personal que permet         
gestionar els processos de transició al llarg de la vida en tota la seva amplitud. 
 
A més, es faran diverses xerrades, a les quals es podrà accedir també des de               
la web de la fira virtual: 
 
Dijous 11 de febrer, a les 10:00 
Ja saps què faràs l’any que ve?  
L’objectiu d’aquesta xerrada és animar i orientar els i les joves que no saben              
que volen fer, així com contrastar la solidesa dels que ja ho tenen decidit. A               
càrrec de Carles Ventura, coach expert en orientació. 
 
Dijous 11 de febrer, a les 18:30 
Vocacions industrials. Una qüestió de futur! 
La xerrada té la pretensió de proporcionar informació i coneixement sobre els            
itineraris acadèmics vinculats a la Formació Professional sector industrial,         
Presentaran el Catàleg de Vocacions Industrials, on es descriuen les          
ocupacions més demandades, itineraris formatius, empreses del sector i         
competències més sol·licitades en la indústria i tecnologia. A càrrec de Yolanda            
Ordóñez, del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Divendres 12 de febrer, a les 10:00 
Esbossant el futur del treball 
Xerrada on es remarcarà com estan evolucionant els diferents sectors          
professionals, analitzant la informació que arriba, per tal de poder esbrinar           
quins perfils professionals i quines aptituds caldran en el futur per poder-nos            
preparar i formar en conseqüència. 
 
Dissabte 13 de febrer, a les 12:00 
Com puc ajudar als meus fills a triar estudis?  
Conferència dirigida a donar eines concretes als les famílies per acompanyar           
els seus fills i filles a l’hora de decidir els seus estudis. A càrrec de Carles                
Ventura, coach expert en orientació. 
 
Els altres anys, la fira coincidia amb les xerrades monogràfiques d’orientació.           
Aquest any aquesta part de la segona fase està prevista realitzar-la entre els             
dies 1 i 12 de març. Davant la situació de no poder barrejar grups/classe, les               
xerrades es faran de manera telemàtica, a càrrec de les orientadores del Casal             
de Joves. 
 
Per a cadascun dels centres participants, s'ofereixen dos monogràfics, on          
l'alumnat es distribueix segons els seus interessos: Estudis Superiors,         
Universitaris i Professionals (itinerari llarg) o Estudis professionalitzadors        
(itinerari curt). 
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FASE 3: Xerrades específiques als instituts 
 
 
A demanda dels instituts, les orientadores del Casal de Joves faran           
assesoraments individuals dins el Pla d'Acció tutorial per atendre les qüestions           
concretes de cada grup classe. També s'ofereixen xerrades adreçades a les           
famílies i xerrades específiques sobre l'ús de la plataforma Unportal. 
 
Es faran al llarg dels mesos de març i abril, preferentment de manera             
telemàtica.  
 
També s’ofereix la xerrada UnPortal: un recurs per dissenyar el teu itinerari, en             
la que la directora de continguts d’UnPortal ofereix als centres xerrades, en            
format telemàtic, sobre el funcionament del recurs pel dissenys del seu itinerari            
acadèmic. El desenvolupament d’aquesta activitat està previst per al mes de           
març. 
 
 
FASE 4: Xerrades i orientació individual 
 
 
Més endavant, quan s’apropi el període de preinscripció als ensenyaments          
postobligatoris es faran les dues xerrades que ofereix la Diputació de           
Barcelona: 
 
Què dus a la motxilla? 
 
Xerrada adreçada a adolescents i joves, amb l’objectiu d’ajudar en l’orientació,           
identificant què portem a la “motxilla” i com desgranar els elements claus a             
l’hora de transformar-la per tenir el que ens ajudarà a superar els obstacles i a               
tenir respostes actives davant les dificultats. A càrrec de Román Castro,           
professor de la UNIR. 
 
Forma't i dirigeix la teva vida. Com preparar-se pel futur?  
 
Xerrada adreçada a adolescents i joves, que facilita informació sobre les           
professions i ocupacions que hi haurà en el futur, sobre les competències i             
habilitats que es necessitaran i sobre com, en l’escenari macroeconòmic i           
mundial, continuar avançant per assolir les fites personals i professionals. A           
càrrec de Román Castro, professor de la UNIR. 
 
 
Durant els mesos de març i abril, està previst oferir xerrades per a famílies, a               
demanda de cada centre, on s’informa del procés que estan realitzant els seus             
fills i es dona informació sobre els itineraris i recursos disponibles.  
 
Pel que fa a les orientacions individuals, a demanda dels instituts, les 
orientadores del Casal de Joves faran assessoraments individuals dins el Pla 
d'Acció tutorial per atendre les qüestions concretes de cada grup classe.  
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Aquesta activitat es pot desenvolupar de manera presencial, en un espai           
habilitat al centre, o de manera telemàtica (mitjançant diferents plataformes de           
videotrucada).  
 
Es demana fer una derivació detallada dels i les joves (context, previsió            
d'acreditació, etc.) per poder fer una orientació més completa i holística.  
 
Aquesta tasca d’orientació individual es complementarà amb 8 hores de punt           
d’orientació personalitzat de la Diputació de Barcelona. 
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