
 

Els eixos de l’Orientació Educativa 

Els eixos bàsics de l’ Orientació educativa són els referents que assenyalen en el 

centre el treball i la transferència d’una competència professional i una organització i 

funcionament de centre al servei directe d’uns aprenentatges i uns resultats educatius 

de l’alumnat.  

Aquests tres eixos són: 

 

1r. La competència professional de la tasca de “fer  de professor/a i de mestre/a” 

2n. El  treball d’equip entre professionals del centre 

3r. L’avaluació contextualitzada del propi centre i  la millora continuada dels 

resultats educatius 

 

 

 

 

1r.L’eix de la competència professional 

de la tasca de “fer de professor/a i de 

mestre/a”  

 

 

 

Fer de mestre/a i de professor/a integra en el seu exercici tres capacitats diferenciades 

del docent encara que estretament interrelacionades: 

� La capacitat en el treball de l’àrea o l’especialitat impartida  

� La capacitat en el treball personal, en la relació interpersonal i el tracte 

professional amb l’alumne/a  

� La capacitat en el treball de la comunitat (el grup, el centre, l’entorn) a partir de 

l’àrea i amb l’alumne/a 

L’exercici de les tres capacitats (en l’àrea, en la personal i en la comunitat) demana, 

alhora,  el coneixement i la pràctica de l’avaluació formativa global de tot el procés 

d’aprenentatge de l’alumne. Atès que el resultat d’aquestes tres capacitats és una 

acció educativa que treballa el currículum per a transformar-lo en un coneixement 

integrat i aplicat d’àrees amb l’objectiu d’una formació personalitzada global per a 

l’alumnat. 

Cadascuna de les capacitats en relació estreta amb l’avaluació formativa global de 

l’alumne/a defineix la competència professional docent. 



 

 

La capacitat en el treball de l’àrea o de l’especialitat impartida 

El professorat de secundària imparteix la docència d’una àrea o d’àrees 

d’especialització, encara que a vegades també l’exerceix sobre àmbits de coneixement 

més integradors (és l’exemple de la matemàtica inserida i aplicada en la resta de 

ciències o de les ciències considerades en la seva globalitat). 

La competència professional de “fer de mestre/a i de professor/a” demana un domini 

de l’àrea en dos sentits: 

� Prioritzar els continguts bàsics i de referència de la programació (interpretar i 

adequar el currículum) 

� Convertir els continguts en coneixement sòlid, concret i, a la vegada, global.  

La capacitat del docent de prioritzar els continguts bàsics de la programació didàctica i 

transformar-los en coneixement concret i global suposa, al mateix temps, seleccionar, 

relacionar, integrar i aplicar continguts.  

El resultat és una posada en pràctica del currículum, és a dir, l’aprenentatge 

competencial que prepara a l’alumne cap aquest coneixement ampli, integrat concret i 

global. 

La tasca de prioritzar currículum (la interpretació i l’adequació de la programació) ha 

de tenir sentit, mantenir coherència i concordança amb els objectius d’etapa i de nivell 

i, per això, cal que es faci en equip amb la resta de professorat (equip d’àrea didàctica 

i equip docent de nivell). 

Certament, aquesta competència docent demana l’aplicació de mètodes 

d’ensenyament diversos i flexibles i, per tant, la capacitat per impulsar i desenvolupar 

innovacions i investigacions pedagògiques que reverteixen en la millora de la pràctica. 

És per això que la capacitat del treball de l’àrea és el primer pas cap al tractament de 

la diversitat de l’aula concebuda com a diversitat: 

� Àmplia: la diferència comença en cada alumne/a. Aquesta és la raó per la qual 

la diversitat no pot ser tractada només amb recursos de suport sinó a partir 

d’estratègies globals. 

� Diversificada: la diversitat demana acceptar plurals i diferents aprenentatges. 

No hi ha dos aprenentatges idèntics. 

� Personalitzada: les particulars formes d’aprendre de l’alumnat requereixen un 

concepte d’avaluació adequada al seu procés d’aprenentatge i diferenciada.  

La conducció d’aquesta capacitat en el treball de l’àrea amb el tractament de la 

diversitat la fa possible l’ Orientació educativa. Atès que l’ Orientació és de 

cadascun dels alumnes i interna al seu aprenentatge, portar a terme una acció 



 

professional orientadora es fa possible amb una avaluació formativa i global de 

cada alumne/a. És a dir, la concreció d’uns criteris d’avaluació que mostrin els 

graus de desenvolupament de l’aprenentatge, la diversificació de l’avaluació que 

doni resposta a les diferents situacions i necessitats i la cura en la devolució de 

resultats que incideixi en l’avaluació com a millora contínua,  esdevenen tots ells 

factors clau de la tasca orientadora de cada alumne/a. 
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La capacitat en el treball personal, en la relació interpersonal i el tracte 

professional amb l’alumne/a  

 

La capacitat en el treball personal i el tracte professional amb l’alumnat esdevé un dels 

recursos més eficients de la competència professional docent per a l’atenció de la 

diversitat i la implicació dels aprenentatges de l’alumne/a.  

Un dels primers resultats que s’obtenen d’aquest tracte personalitzat i professional és 

la construcció del clima, la convivència d’aula i de centre. I els resultats en el clima i la 

convivència de centre acostumen a ser la condició prèvia per a la implicació i la 

projecció de l’ alumna i alumne en el seu procés d’escolarització. 

El valor que sapiguem donar a la mirada del docent cap a l’alumne/a o grups 

d’alumnes tindrà molt a veure tant amb l’estil de la convivència a l’ institut i a l’escola  

com amb el rendiment de l’aprenentatge de l’alumnat. 

Tanmateix, la mirada que incorpora la competència professional docent va molt més 

enllà d’una relació cordial i amable amb l’alumnat i recull, d’una banda, els objectius i 



 

els continguts de l’ Orientació educativa en el procés d’aprenentatge dels alumnes i, de 

l’altra, les coordinacions d’equip  en el fer habitual del centre.  

Cal avançar, doncs, en la definició i la pràctica de la competència professional docent: 

una tasca de fer de professor/a i de mestre/a que aplega els elements 

psicopedagògics i didàctics propis de l’orientació educativa. 

El professional de l’orientació educativa i els tutors tenen un paper fonamental en el 

treball psicopedagògic de l’alumne i davant el rendiment del seu aprenentatge. Però la 

funció orientadora que és una acció global requereix la intervenció de tot l’equip docent 

en allò que són destreses curriculars, didàctiques i psicopedagògiques per assolir 

l’objectiu principal en educació: mobilitzar persones a partir del saber. I la utilitat del 

saber i del coneixement va lligada, sempre, al fet educatiu de “fer i mobilitzar 

persones”. 
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La capacitat en el treball de la comunitat (el grup-classe, el centre, l’entorn) a 

partir de l’àrea i amb l’alumne/a 

La competència professional demana la capacitat del docent en el treball de la 

comunitat immers en la seva funció orientadora. La personalització dels aprenentatges 

es concreta també en la capacitat de fer posar l’alumne en acció, en relació amb els 

altres i en compromís amb la comunitat. 

La formació comunitària de l’alumna i alumne comença amb la relació que estableix 

amb els seus companys i companyes. Però aquesta relació és acadèmica i, alhora,  

formativa si es construeix dins un espai de participació que forma part del procés d’ 

ensenyament-aprenentatge. Així, l’aplicació social i comunitària del currículum té un 

requisit irrenunciable: la participació de l’alumnat en els espais ordinaris de l’institut i 

l’escola.  



 

Per a treballar el currículum en la seva dimensió social, els centres han de preveure 

quins seran els espais i els temps per a la participació. 

Aquesta dimensió social del currículum que ha de ser educativa caldrà que es trobi 

dins les tasques acadèmiques habituals.  

Per a donar contigüitat a la tasca acadèmica amb la formativa fa falta : 

� La creació d’espais i de temps, d’aula i de centre, destinats a la construcció 

social dels aprenentatges. L’organització i funcionament de centre (distribució 

horària i activitats curriculars) preveu aquests espais i temps de construcció 

comunitària. Altrament, quan l’escenificació comunitària esdevé un element 

educatiu sobreafegit a la dinàmica del centre i de l’aula, no s’assoleix allò que 

volem: promoure allò acadèmic a partir d’allò social.  

� La visualització del currículum en la seva dimensió social en les àrees. En 

aquest sentit, des de les matèries d’especialitat (totes elles i cap en 

preferència) és possible treballar metodologies riques en treball de la 

comunitat, com són les conegudes sota la denominació d’Aprenentatge–

Servei1. 

� La interpretació i la construcció de la programació en seqüència didàctica que 

respecti i integri els elements tant de l’aprenentatge significatiu com del treball 

cooperatiu. La realització d’un producte o d’un aprenentatge aplicat a partir dels 

coneixements previs i nous ha de ser a tothora el final d’un procés 

d’aprenentatge que la dimensió social el validi com acabat i complet. 

� L’exercici de la competència d’anàlisi i la competència crítica, pròpies de la 

dimensió social, de cadascuna de les àrees. 

� El treball de l’acció tutorial realitzat a partir de dinàmiques constructives de la 

pràctica habitual d’aula i de centre i portat a terme pel professorat del grup-

classe per tal de mostrar-ne la continuïtat de la seva acció directa del dia a dia 

amb la que requereix més capacitat reflexiva.  

                                                           
1
 Documentació àmplia sobre l’aprenentatge servei la trobem a:  

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_centres_educatius_3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� El sentiment de pertinença a partir del treball de la convivència en el grup-

classe, la integració a l’escola i al seu entorn, més o menys immediat.  
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La suma de les tres capacitats del docent, estretament relacionades amb 

l’avaluació formativa, obliga a revisar: 

 

• la relació amb el currículum 

• la relació amb l’alumnat 

• la relació amb la comunitat, la societat 

 


