
 

 

L’orientació educativa 

L’orientació educativa, al ser una tasca col·lectiva de tot el personal docent i no docent, 

requereix d’una coordinació ben clarament definida en el centre. El nucli d’aquesta 

funció coordinadora l’ha d’encapçalar la direcció del centre en l’àmbit de la seva funció 

de lideratge pedagògic de la institució. En tot cas, la presència d’un professional expert 

en orientació en la pròpia institució ha de representar un recolzament eficaç per a la 

concepció orientadora del centre. 

La principal tasca professional que han d’exercir els professors d’orientació educativa 

en els centres, consisteix a assessorar als membres de la comunitat escolar en temes 

relacionats amb l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes, en 

l’acció tutorial en el marc de l’acció tutorial del centre, en l’avaluació, mesures i 

recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat i en totes aquelles altres temàtiques en 

què es requereixin les orientacions i l’assessorament d’un professional expert en 

psicopedagogia. 

La funció professional dels especialistes d’orientació educativa hauran de 

contextualitzar-se dins el marc de cada  Projecte Educatiu de Centre i, dins d’aquest, 

al paper que assumeixi el centre en relació a l’orientació educativa.  

En tot cas, és convenient que el professorat d’orientació educativa assumeixi algunes 

de les següents funcions específiques en referència al treball de l’orientació educativa 

en el centre: 

 

• Reforçament de caire professional de l’orientació personal, acadèmica i 

professional als alumnes en coordinació amb els professors tutors i tot l’equip 

docent. 

• Assessorament sobre el disseny, seguiment i avaluació dels projectes de vida 

que els alumnes poden desenvolupar dins la funció orientadora establerta en el 

centre i concretada en el Pla d’Acció Tutorial. 

• Assessorament al professorat i a les famílies sobre les estratègies, programes i 

activitats específiques pròpies de l’orientació personal, acadèmica i 

professional dels alumnes. 

• Avaluació psicopedagògica de les competències curriculars i de les 

característiques individuals dels alumnes així com del clima de treball i 

relacional del grup classe. 



 

• Coordinació de les estratègies, recursos, programes i mesures en relació a 

l’atenció a la diversitat de l’alumnat en col·laboració estreta amb el professional 

de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP). 

• Identificació i coordinació (conjuntament amb l’equip d’assessorament 

psicopedagògic) de tots els serveis i entitats que, en l’àmbit de la salut mèdica i 

psicològica, social i comunitari –i a nivell de zona o sector–, poden col·laborar 

en l’oferta d’una atenció específica a l’alumnat  

Les orientadores i els orientadors configuren aquells professionals més importants de 

suport intern als centres per a l’orientació educativa, entesa com el compromís de tot 

docent per a avaluar, acompanyar, reorientar o corregir aquells aspectes curriculars, 

tant de l’àmbit acadèmic com de l’àmbit personal i professional, que han de garantir 

l’èxit educatiu de l’alumnat a llarg de tot el seu procés d’aprenentatge. 

Per a optimitzar la tasca professional dels experts en orientació educativa haurien de 

prioritzar-se les funcions següents: 

 

• Col·laboració amb l’equip directiu del centre per elaborar tant la programació 

anual del centre com la memòria consegüent, en els aspectes de rendiment de 

comptes de les actuacions de l’orientador (o orientadors) del centre i en 

referència al PEC, així com de les seves funcions d’atenció a la diversitat, 

programes individualitzats i coordinació amb famílies i professionals interns i 

externs del centre. 

• Detecció, disseny, seguiment i avaluació dels programes individualitzats (PI) 

per alumnes amb necessitats educatives específiques, en col·laboració amb el 

professor tutor, l’equip docent de l’alumne i amb l’EAP. 

• Coordinació de tots els professionals que intervenen en els PI, tant interns com 

externs al centre, i seguiment i avaluació de totes les actuacions empreses. 

• Contacte, coordinació, seguiment i avaluació amb les famílies dels alumnes 

subjectes a un PI, o a d’altres intervencions específiques d’atenció a la 

diversitat en el centre, conjuntament amb el professor tutor i la resta de l’equip 

docent. 

• Derivació dels alumnes amb necessitats específiques per a rebre l’atenció més 

adequada procedent d’altres recursos interns i externs als centres. En aquest 

sentit, en col·laboració amb l’EAP, derivarà als alumnes i a les seves famílies 

als serveis de salut i socials que s’escaiguin i establirà el contacte, el 

seguiment i la col·laboració en l’avaluació dels serveis rebuts. 



 

• Donar comptes de forma regular a la Comissió d’Atenció de la Diversitat de tots 

els programes individualitzats iniciats, del seu seguiment i de la seva avaluació, 

tant la contínua com la posterior a les actuacions específiques.  

 

El professorat d’orientació educativa en el centre de secundària és un recurs tècnic i 

específic però que s’insereix dins una concepció de l’orientació educativa com a tasca 

col·lectiva, i de coresponsabilització al servei de l’èxit escolar de tots els alumnes. 

Aquesta concepció, a més, es situa dins un marc competencial que implica a totes les 

àrees curriculars, a tots els docents, tutores i tutors i, en definitiva, al conjunt de la 

comunitat escolar. 

En moltes tasques pròpies de l’atenció a la diversitat de l’alumnat, tant els professors 

com els orientadors educatius poden rebre l’ajut professional dels professors i 

professores de pedagogia terapèutica si són presents en el centre.  

 


