
 

Concepte d’Orientació Educativa 

L’Orientació Educativa posa l’accent en el valor que té la mirada del professional per a 

l’acompanyament personal de l’alumnat en el seu procés d’escolarització. 

Orientar el jove vol dir reconèixer i prioritzar la seva diversitat concreta, distingir-la de 

les altres diversitats de les seves companyes i companys i facilitar amb un bon 

acompanyament uns rendiments acadèmics d’èxit.  

La concepció d’aquesta orientació educativa  inclou els següents aspectes: 

1. És una tasca que comença des de l’Educació Infantil i Primària, es continua i 

s’intensifica a l’Educació Secundària i suposa per al professional de l’ensenyament 

formar-se en el treball de la diversitat àmplia de cada alumne/a i del conjunt de l’aula; 

d’ ell mateix com a persona, en relació amb la resta d’alumnat, dins l’aula i en el 

centre.  

La diversitat de cadascun dels joves, amb les seves pròpies necessitats i també 

expectatives, cal treballar-la des del conjunt de totes les accions educatives del docent 

per tal de donar resposta a la seva raó fonamental, ser justa i equitativa en l’atenció 

personalitzada de cadascun dels joves. 

 

2. Aquest concepte d’Orientació Educativa, que manté un estret lligam amb el 

tractament de la diversitat, té un marc d’aplicació molt concret: la seva imbricació en el 

procés d’aprenentatge de l’alumna i alumne. No s’orienta de forma deslligada al procés 

d’aprenentatge del noi i la noia, ni de cada jove. Els millors resultats en educació els 

trobem, en la majoria dels casos, en aquest treball de l’orientació exercida de la mà de 

l’aprenentatge escolar de la persona. L’orientació,doncs, guiada pel professional de 

l’ensenyament, demana un treball arrelat en el procés progressiu escolar del jovent.  

 

3.Orientar un procés d’aprenentatge no és mai una tasca individual d’un o alguns 

professionals sinó la planificació i la coordinació de tot un equip (del mateix centre i 

entre centres de distintes etapes educatives) que condueix l’organització i el 

funcionament de les seves actuacions al servei d’aquesta concepció. 

La funció orientadora s’emmarca en una organització i coordinació al servei de l’acció 

personalitzada (l’èxit educatiu de l’alumne/a) i assegurada per la seva autonomia de 

centre.  

 

D’aquesta manera, orientar l’alumnat es concreta en una competència professional del 

docent al voltant del tractament concret de la diversitat dels alumnes i que, a nivell 



 

col·lectiu, es compromet amb una autonomia de centre que posa l’organització i el 

centre al servei de l’atenció personalitzada. 

   

4. Aquesta competència professional del docent també com a orientador porta 

incorporada una formació global de la tasca de fer de mestre/a i de professor/a. En 

primer lloc, una formació del professorat que va més enllà dels coneixements de l’àrea 

o àrees específiques i, en segon lloc, una formació del treball del professional en equip 

que vincula els bons resultats de l’alumnat a una tasca continuada, reflexiva, 

sistemàtica,compartida i  avaluada. 

 

5. El treball de l’orientació suposa, doncs, una activitat d’equip entre professionals al 

llarg de totes les etapes del sistema educatiu. Una feina que va molt més enllà d’un 

traspàs puntual d’informació entre equips i planifica, comparteix, i modifica 

aprenentatges diversos per als diferents alumnes.        

És apel·lar al reconeixement d’una competència del docent, d’ell com a professional , 

dins un equip i en resposta a un Projecte Educatiu de Centre.  

És així com l’orientació educativa situa la professionalitat docent en la seva doble 

dimensió: la individual de fer de mestre/a i de professor/a amb la col·lectiva, resultat 

d’una acció de centre que rescriu una trajectòria pedagògica pròpia. 

 

6. Aquesta doble vessant de la professionalitat docent té en el plantejament 

competencial del currículum el seu marc natural d’aplicació i exercici. 

La tasca d’orientar s’ajusta a la gestió competencial dels continguts d’aula, treballada 

en equip i coherent amb els objectius educatius de cada etapa. Una concurrència entre 

plantejament competencial i orientació educativa que només es fa possible des de la 

consideració dels tres aspectes fonamentals de l’aprenentatge per competències: 

 

� Una visió del currículum compartit entre àrees sobre uns continguts amplis 

(globals i bàsics) que són els que aniran orientant a l’alumnat cap a la definició 

del seu projecte personal i superació educativa. 

� Unes metodologies de treball al servei de l’alumna i alumne (paidocentrisme), 

d’uns coneixements integrats i aplicats i el màxim d’interdisciplinaris, en 

resposta a les diferents capacitats de la noia i el noi.  

� Una avaluació formativa que esdevé l’eina bàsica de comunicació amb els 

alumnes, dels seus processos d’aprenentatge 

 

 



 

 

 

7. Inserits en aquests tres vèrtexs de la imatge hi ha els continguts essencials de 

l’orientació educativa: 

� El de l’autoconeixement personal del jove que es va obrint camí a partir d’un 

treball del currículum compartit de tot un equip de professionals. 

� El de la diversitat concreta de cada alumne/a tractada amb les metodologies i 

els recursos al servei d’un coneixement i aprenentatge aplicat. 

� El de l’acompanyament personalitzat assolit des de la detecció de les 

potencialitats i dificultats del jove promoguda des d’una concepció d’avaluació 

formativa. 

 

 

 

 
 
  
 


