
SEMINARI D’ORIENTACIÓ DE L’ INSTITUT NARCÍS OLLER 

En els darrers anys hem anat consolidant una oferta específica, pròpia i estable del 
Seminari d’Orientació que no ens ha impedit seguir amb els ulls oberts a les 
necessitats que van sorgint. 

Així va ser com, un cop consolidades les EAR a tota l' ESO, vam veure la necessitat 
d'ampliar l'oferta amb optatives adequades als alumnes de la USEE i obertes a 
alumnes amb perfils marcadament manuals i pràctics. 

El primer any de funcionament de la USEE vam crear la primera optativa d'aquesta 
mena: “Habilitats domèstiques i jardineria”. L'excel·lent resposta obtinguda ens va dur 
a pensar que fóra bo que, igual que abans havíem fet amb les EARs, hi hagués una 
optativa adreçada a cadascun dels quatre cursos d' ESO; aquestes optatives, tot i que 
estan pensades pels alumnes de la USEE no són en cap cas terreny acotat i els 
alumnes de currículum ordinari també hi tenen accés, fent que siguin unes optatives 
integradores on hi ha alumnat de tot tipus. 

Tot plegat ha fet que enguany aquella oferta inicial, dirigida als alumnes de tercer, es 
vegi complementada amb tres noves optatives adreçades a 1r, 2n i 4t. A més, hem 
assumit l’optativa de mediació, de 2n d’ ESO, per tal d’anar formant l’equip d’alumnes 
mediadors del centre. 

 

OPTATIVES D’ESO 

• Jocs de taula- 1r ESO 

Adreçada als alumnes de 1r de la USEE. Com el seu nom indica, en ell van coneixent 
diferents jocs de taula, des dels més senzills, i augmentant progressivament la 
dificultat. En aquesta optativa aprenen les regles dels jocs, les apliquen, comencen a 
buscar estratègies i aprenen a relacionar-se.  

• Diversitat: tots som diferents- 2n ESO 

Optativa pels alumnes de la USEE. En plena adolescència, els nostres nois i noies es 
plantegen una sèrie de preguntes sobre sí mateixos, les seves capacitats i les pròpies 
mancances; aquestes qüestions són difícilment abordables en un àmbit “ordinari”. En 
aquest espai es poden plantejar totes aquestes preguntes, i intentar donar-los-hi 
resposta. 

• Habilitats domèstiques i jardineria- 3r ESO 

Sorgida per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes de 3r de 
la USEE, però també oberta a qualsevol alumne que ho desitgi, i especialment indicat 
pels alumnes que mostren un baix nivell de motivació i que agraeixen dedicar una part 
del seu horari a temes que tinguin un caire més pragmàtic, o a d’altres que mostren 
una especial predisposició a ajudar als altres. Pels nois i noies és tant important 
l’adquisició dels aprenentatges purament acadèmics com les habilitats necessàries per 
a la vida quotidiana. L’aprenentatge d’aquestes rutines per part dels alumnes amb 
discapacitats diverses és el que marcarà el seu grau d’independència en un futur.  

Cal dir també que ha estat essencial en la preparació d’aquest crèdit el fet de disposar 
d’una aula amb cuina, rentadora, llit, i altres elements propis d’una llar, així com també 
el fet de ser “Escola verda” i tenir, entre altres coses, un compostador al pati. 

En aquesta optativa els alumnes aprenen a tenir cura del jardí, a planificar una dieta 
saludable, i a realitzar diferents tasques de la llar, fent especial èmfasi en l’elaboració 
de diferents plats i la redacció d’un quadern de receptes. 



• De Valls al món- 4t ESO 

Com l’anterior optativa, aquesta també s’ha ofert a altres alumnes, a més dels de la 
USEE. L’objectiu final és la programació d’un viatge de plaer amb els amics. El viatge 
prendrà com a base l’obra “La volta al mon en 80 dies” de Jules Verne i el seu anàlisi, 
així com altres obres de la literatura de viatges.  

Les tasques que es realitzaran són les següents: elaboració de la guia de viatge 
utilitzant un processador de textos, confecció d’un tríptic-resum i d’una revista 
multicultural i presentació del viatge en power point. Per aconseguir-ho els alumnes 
hauran de familiaritzar-se amb activitats quotidianes (demanar pressupostos, realitzar 
accions planificades, planificar costos de les activitats, realitzar compres per 
internet,...) 

 

EARs 

• Tècniques i hàbits d’estudi  

És l'alternativa a la religió que s’ofereix als alumnes de 1r d'ESO, l’objectiu fonamental 
de la qual és donar als nous alumnes de l’ Institut un ajut instrumental que els permeti 
millorar la seva manera de treballar i estudiar, a partir de propostes simples i 
especialment pràctiques. Cal aprendre unes metodologies d’estudi que els facin 
rendibles els seus esforços, per tal de facilitar els seus aprenentatges en les diferents 
àrees.  

• Coneix-te a tu mateix 

Es tracta de l’EAR que oferim a 2n d’ ESO. Aquesta matèria els ha de permetre 
integrar significativament el moment evolutiu que travessen i facilitar-los la transició 
cap a la vida adulta. Creiem que resulta molt apropiat atenent l'edat dels alumnes, que 
es troben en plena pubertat. 

Els continguts s'estructuren al voltant de la noció d'identitat, l'adolescència com a 
procés de canvi (fent especial èmfasi en l'afectivitat i la sexualitat) i la vida adulta. 

• Salut i peles 

L’ EAR  “Salut i Peles” s'ofereix des del seminari d’Orientació educativa a 3r d’ ESO. 
Els nostres adolescents, immersos en una societat de consum, han de disposar de 
dades per analitzar i per poder reflexionar sobre les seves conductes i les 
conseqüències que poden tenir en la seva salut. Ens trobem a l' inici del raonament 
abstracte, i els nois i noies es replantegen molts aspectes de la seva vida per tal de 
poder-se posicionar.   

Els blocs temàtics són els següents: concepte de salut, salut mental, sexualitat i 
afectivitat, publicitat, trastorns d'alimentació, tabac, alcohol i drogues il·legals.  

• Quin camí seguir? 

EAR d'Orientació adreçada als alumnes de 4rt d' ESO que finalitzen l'etapa secundària 
obligatòria i que es troben davant la pregunta: Quin camí seguir? El contingut 
s'estructura al voltant de tres realitats: la personal, la d'estudis i la laboral. En la 
primera es posa especial èmfasi en les aptituds i en els perfils professionals. En relació 
als estudis se'ls mostra l'ampli ventall d'estudis a escollir i se'ls ensenya a buscar en la 
xarxa les millors opcions. L'abordatge de la realitat laboral inclou, entre moltes altres 
coses, el currículum i les estratègies a seguir en un procés de selecció. Com a colofó 
cadascun dels alumnes ha de formalitzar per escrit la seva presa de decisió. 



Al final de curs han de lliurar al professor un dossier que recull tots els aspectes 
treballats al llarg del curs. Aquest dossier personal és útil per als alumnes, per a les 
seves famílies i per als tutors.  

Hem de fer un apartat especial per parlar de l’orientació, per part de la tutora, als 
alumnes de la USEE i a les seves famílies, ja que és molt més complexa. A la 
incertesa que tenen molts dels nostres alumnes en aquest camp s’hi ajunta la dels 
pares davant el nou escenari que es presenta davant el seu fill. En molt casos arribem 
a acompanyar a les famílies a Ginesta (taller ocupacional) o als centres on poden 
realitzar un PQPI.  

 

 

 

 

 

  


