
 

L’orientació educativa en les transicions educative s  

La tasca orientadora i tutorial pròpia dels equips docents pren una significació especial 

en els denominats períodes de les transicions educatives. Encara que la tasca 

orientadora és una activitat essencialment d’acompanyament constant al llarg de tota 

l’escolarització, ha de començar als primers cursos de primària i hi ha moments 

puntuals on l’alumne/a haurà de prendre decisions que afectaran clarament el seu 

futur acadèmic, professional o, fins i tot, la seva entrada al món laboral. Abans i durant 

aquests períodes de transició entre diferents etapes del sistema educatiu, o bé entre 

aquest i el món laboral, convé adequar la funció orientadora a les necessitats de 

l’alumne/a en aquests escenaris. 

Especialment caldrà estar amatents a la transició entre la finalització de l’educació 

primària i el començament de l’educació secundària obligatòria. No n’hi ha prou en què 

es traspassin d’un centre a l’altre les informacions més o menys estandaritzades de 

cada alumne/a sinó que cal, sobretot, fer una tasca de seguiment acumulatiu que 

permeti establir una relació intercentres (primària-secundària), que comporti accions 

de reorientació de la tasca didàctica i metodològica dels centres de primària arran del 

seguiment del procés acadèmic i personal que han seguit els alumnes en el centre de 

secundària. I, a l’inrevés, que propiciï un replantejament de les propostes didàctiques i 

curriculars dels centres de secundària una vegada conegudes les circumstàncies del 

procés d’escolarització que van seguir els alumnes en els seus centres de primària de 

procedència. A més, i de cara al seguiment individualitzat de cada alumne/a, resultarà 

molt convenient coordinar un procés de seguiment i de recollida d’informació rellevant 

de cada estudiant en els seus aspectes personals, familiars, acadèmics, aptitudinals, 

actitudinals, etc. que permeti prosseguir a secundària el camí iniciat a primària amb 

plena solució de continuïtat, és a dir, sense haver de començar de bell nou a recollir 

informació de l’historial familiar, social i personal de l’alumne/a. Tot discent ha de tenir 

el dret que, a l’igual que succeeix amb l’historial clínic, el sistema educatiu pugui 

disposar de tota la informació rellevant per a prendre decisions pedagògiques i 

institucionals que garanteixin una millor i adequada atenció educativa al llarg de tot el 

procés d’escolarització (i en totes les etapes del sistema), sense necessitat de repetir 

protocols, avaluacions, entrevistes, etc. per a recollir una informació ja existent. 

Si la transició entre primària i secundària és important per a l’orientació, sobretot entre 

centres, la que es produeix al final de l’educació secundària obligatòria ho és 

principalment pel propi alumne/a donat que ell/a, amb l’ajuda de la seva família i de 

l’orientació del seu tutor/a i de l’equip docent, haurà de prendre llavors decisions que 

afectaran el seu futur acadèmic o professional. En efecte, al llarg de tota l’ESO, i molt 



 

especialment en els darrers cursos de l’etapa, haurà de plantejar-se si continuarà en el 

sistema educatiu o bé optarà per ingressar en el mercat laboral. I si escull el camí 

acadèmic, si ho fa pel batxillerat (haurà de decidir també per a quina modalitat) o bé 

s’orienta envers alguna especialitat de formació professional. Es tracta, doncs, d’una 

decisió autònoma però condicionada en primer terme pels propis resultats acadèmics 

(acreditació o no) i per les expectatives personals i la presa de consciència de les 

seves prioritats, fruit segurament d’un llarg procés d’autoconeixement personal si la 

funció orientadora ha exercit bé el seu procés d’acompanyament personal. En aquests 

moments però, i malgrat l’alumne/a hagi estat objecte d’aquesta bona feina 

orientadora, no treu que necessitarà una atenció especial per a poder informar-se de 

les ofertes i modalitats acadèmiques o professionals que estan al seu abast escollir. 

També li caldrà disposar d’informacions en relació a què comportarà la seva decisió 

presa en un sentit o un altre. I el consell orientador aquí, també el del centre, hi pot 

jugar una influència molt significativa. És per tot això que caldrà tenir planificades, dins 

el PAT, un conjunt d’actuacions que facilitin a tots els alumnes la informació 

necessària per a poder exercir la seva decisió amb prou coneixement perquè 

esdevingui una opció entre les altres possibles i no solament l’única possibilitat per a 

l’estudiant 

El mateix podríem assenyalar de les altres transicions dins el sistema, ja sigui envers 

els cicles formatius de formació professional, entre les diverses passarel·les existents 

dins els ensenyaments secundaris no obligatoris, o bé l’accés als programes de 

qualificació professional, etc. En totes elles la feina de l’equip docent, en aplicació de 

les accions previstes en el PAT del centre, resultaran prioritàries per a poder informar i 

acompanyar la decisió de l’alumne/a des de la visió transversal del currículum escolar 

per una part i des del coneixement del procés maduratiu de l’alumne/a de l’altra. 

 

 


