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L’ORIENTACIÓ. REPTES I OPORTUNITATS



Què és l’orientació acadèmica i professional?

“Un procés continu que permet als ciutadans, a qualsevol edat i al llarg de la seva vida, determinar

les seves capacitats, les seves competències i els seus interessos, prendre decisions en matèria

d'educació, formació i ocupació i gestionar el recorregut de la seva vida personal pel que fa a

l'educació i la formació, a la feina i en altres marcs on és possible adquirir o utilitzar aquestes

capacitats i competències”.

FONT: UE (2008). Incloure millor l’orientació permanent en les estratègies permanents d'educació i formació permanent DOUE 2008 / C

319/02.



L’ORIENTACIÓ: EL PROCÉS DE PRESA DE 
DECISIONS





FAMILIARS SOCIALS ECONÒMICSPSICOLÒGICS 
PERSONALS

EDUCATIUS

Hi ha massa 
poques 

noies que 
fan 

enginyeria, 
faré disseny

La Paula vol 
fer Arts 

Escèniques. 
Jo  faré com 

ella, així 
anirem 
juntes

No puc fer una 
carrera...són 
molts anys de 
pagar massa 

diners

Necessito 
una bona 
mitja del 
cicle per 

aconseguir 
plaça!

El meu pare 
és advocat i 
m’ha dit que 
faci Dret que 

té moltes 
sortides.

I, A MÉS, LA SITUACIÓ D’INCERTESA A PARTIR DE LA COVID-19

Els condicionants de la tria

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/economia-en-colors/taronja-on-son-els-nens-de-desembre/video/5555842/






USUARI:

CCOsona

CONTRASENYA:

Oorienta

http://www.neptu.cat/


Per triar estudis i centre educatiu

▪ Sistema d’accés als estudis

▪ Continguts

▪ Durada

▪ Titulació

▪ Sortides professionals

▪ Programes d’intercanvi a l’estranger

▪ Pràctiques en empreses i institucions

▪ Altres estudis relacionats

▪ Qualitat dels estudis





Per conèixer el món del treball

⬧ Tasques del professional

⬧ Competències del professional

⬧ Condicions de treball

⬧ Modalitats de contracte de treball

⬧ Nivell de formació requerit

⬧ Característiques personals recomanables

⬧ Situació actual del sector professional aquí i al món

⬧ Nivell salarial aproximat

⬧ Perspectives futures de la professió

⬧ Professions relacionades

⬧ Llocs on obtenir més informació



Diccionari de 
Competències de 
Barcelona Activa

Test de competències 
clau de Barcelona 

Activa

Diccionari d’estudis 
d’Educaweb

Diccionari de 
professions 
d’Educaweb

Sectors ocupacionals 
de Barcelona Activa Test Mapa Laboral

Autoavaluació de 
compètències

Eina Cloe del SOC

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
http://w28.bcn.cat/___ch___/_kst/_app.php?gAppId=kst&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb&nifnie=2pGjgFJ8WB%2BkNaWadYVp/w%3D%3D&nom=12cRus93uazC6HHZ5gX5Eg%3D%3D&cognom1=fXBpuFwzajU2KMtJtHSNhw%3D%3D&cognom2=we9Vr5YxTW0%3D&gStartup=results
https://www.educaweb.com/estudios/
https://www.educaweb.com/profesiones/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/sectors/sectors.do
http://mapalaboral.org/identifica.html
http://www.imolleida.com/competencies/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro


WEBS I RECURSOS



www.educaweb.cat/orientacio/interessos-

professionals/

Eina d’orientació d’Educaweb. Amb el GR

començaràs el teu Gran Recorregut pel món dels

estudis i de les professions.

www.educaweb.com/estudios

Diccionari dels estudis de formació professional i 

universitaris, que inclou descripció, accés, perfil de 

l’estudiant i sortides professionals.

www.educaweb.cat/continguts/educatius/

Informació i continguts explicatius sobre els 

diferents ensenyaments.

www.educaweb.cat/continguts/educatius/selectivi

tat/nota-admissio-parametres-ponderacio/

Càlcul de la nota d'admissió i els paràmetres de 

ponderacions de les diferents universitats. 

www.educaweb.cat/continguts/educatius/selectivi

tat/notes-tall/

Notes de tall

Explicació i descripció dels estudis de formació 

professional a Catalunya i cercador de centres. 

universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici

L’accés i admissió a les universitats catalanes. 

universitats.gencat.cat/ca/inici

Informació sobre els graus universitaris, PAU, PAP,

Beques i ajuts...

http://estudis.aqu.cat/euc/

Qualitat dels ensenyaments universitaris de 

Catalunya

www.educaweb.com/profesiones 

Diccionari de professions que inclou descripció de la 

professió, activitats i tasques laborals, perspectives 

de futur, perfil professional i estudis que permeten 

exercir la professió.

www.bcn.cat/treball

Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa - Porta 

22 – Espai de Noves Ocupacions. Informació de 

perfils professionals i competències.

Webs d’interès



Webs d’interès

ESTUDIAR I TREBALLAR A L’ESTRANGER:

www.educaweb.cat/continguts/educatius/estu

diar-estranger/

Tot sobre l'estudi en un país estranger.

europa.eu/youth/

Portal europeu de la joventut. Oportunitats

educatives i de formació a Europa. Informació

sobre feina, emprenedoria, pràctiques i treball.

Estacional.

ec.europa.eu/eures

Portal europeu de la mobilitat professional.

Proporciona serveis d’informació, assessorament

i contractació.

www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_

empleo/empleo_europa.html

Portal del Servicio Público de Empleo a nivel

estatal, amb ofertes de feina a països europeus.

europass.cedefop.europa.eu/es/about

Agrupació de documents de suport per presentar

les pròpies capacitats i qualificacions de forma

que sigui comprensible a tota Europa.

www.oficinadetreball.cat

Portal del servei d’ocupació de Catalunya.

www.moncat.gencat.cat/

Feina a Catalunya i al món.



Webs d’interès

www.educaweb.com/profesiones

Diccionari de professions amb descripció

de la professió, les activitats i tasques

laborals, les perspectives de futur, el

perfil professional i els estudis que

permeten exercir la professió.

NOVES PROFESSIONS I PERFILS PROFESSIONALS:

BEQUES I AJUTS:

bcn.cat/treball

Ajuntament de Barcelona – Barcelona

Activa - Porta 22 – Espai de Noves

Ocupacions. Informació de perfils

professionals i competències

www.gencat.cat/agaur

Agència de gestió d’ajuts universitaris 

i de recerca. Cercador de 

convocatòries i beques per cursar 

estudis universitaris. 

ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-

tramits/beques

Beques del Departament d’Ensenyament

per a Ensenyaments postobligatoris no 

universitaris

www.mecd.gob.es/servicios-al-

ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

Beques i ajudes per estudiar estudis 

obligatoris i postobligatoris, Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport
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Moltes gràcies!


