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Introducció

Aquest document és fruit de la reflexió d’un grup de treball format per professorat de centres de for- 
mació d’adults (CFA), coordinadors territorials, docents experts en metodologia i formats en pràctica 
reflexiva, i tècnics del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. Pel fet d’haver sorgit de 
l’intercanvi d’experiències i l’aportació de diferents punts de vista i realitats, per una banda posa en 
valor i reconeix  la tasca que es fa als centres de formació d’adults pel que fa a l’acció tutorial —que 
engloba tota la trajectòria de l’alumnat, des de l’acollida al centre fins a la seva projecció formativa  
i social més enllà de l’escola d’adults— i, per altra banda, serveix de punt de partida per a la reflexió  
al centre i com a ajuda per a la sistematització de les actuacions que, per mitjà de l’acció tutorial, ja  
es porten a terme als centres.

D’altra banda, tenint en compte els principis i els trets d’identitat de cada centre, aquest document  
pot orientar el disseny i la revisió del pla d’acció tutorial (PAT). També incideix en les normes d’orga- 
nització i funcionament del centre (NOFC), ajudant a centrar els aspectes organitzatius i de funcio-
nament de l’orientació recollits en l’organització pedagògica del centre.

Entenem l’orientació educativa com un tot format per les actuacions d’acollida, acompanyament i 
orientació en la presa de decisions.

Dins de l’acollida s’emmarquen totes aquelles accions que un centre educatiu posa en marxa per tal 
d’incorporar de manera satisfactòria l’alumnat. Es tracta d’un factor que afavoreix l’èxit escolar en el 
sentit que s’inicia l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés formatiu. Les accions que es duguin 
a terme, per tant, són el primer contacte per a l’estudiant que inicia la seva formació en un centre de 
formació d’adults.

Pel que fa a l’acompanyament, l’entenem com el conjunt d’accions educatives que ajuden i guien 
l’alumnat en qualsevol moment i àmbit del seu procés formatiu (personal i social, acadèmic i profes-
sional) cap a la seva autonomia en la presa de decisions. És un element clau per assolir l’èxit educa-
tiu, atès que dóna suport als alumnes durant el procés de presa de decisions, alhora que contribueix  
a la construcció del seu projecte de vida, i genera confiança per viure i prendre decisions de forma au-
tònoma. També contribueix en el procés de creixement i desenvolupament personal com a ciutadà i en 
l’adquisició de corresponsabilitats socials.

Aquest procés, a més, permet al professorat detectar i/o prevenir possibles dificultats d’aprenentat-
ge i, en conseqüència, donar la resposta educativa més adequada a cada alumne. Tanmateix, durant 
el seguiment d’aquest període s’avalua l’itinerari dissenyat i es revisen si els plans de treball són els 
adients a les capacitats, els interessos i les motivacions de l’alumnat.

Una bona gestió de l’acompanyament haurà d’implicar una correcta organització de centre i una tem-
poralització adequada per tal de donar resposta en tot moment al cicle formatiu de l’alumne. S’ha de 
tenir  en compte tot tipus d’intervencions en els tres àmbits d’actuació (personal i social, acadèmic i 
professional). Entenem que en aquestes actuacions pren una importància cabdal l’avaluació formativa 
i global dels alumnes. Per tant, cal establir uns criteris d’avaluació que permetin conèixer el grau de 
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desenvolupament del seu aprenentatge i reflexionar sobre els resultats obtinguts per aconseguir una 
millora de tot el procés educatiu.

Quan s’orienta es contribueix a construir un projecte de vida, a apoderar aquella persona per tal que 
prengui les regnes del seu futur. Per tant, orientació és el conjunt d’accions destinades a ajudar 
els alumnes a prendre decisions sobre les seves vides (en els àmbits personal i social, acadèmic i  
professional) i a projectar aquestes decisions.

La millor orientació és la que acompanya els alumnes i els fa progressivament més autònoms en la  
definició dels seus projectes i en la gestió dels seus itineraris acadèmics i professionals.

L’orientació incideix en el desenvolupament global, és a dir, ha de servir per guiar l’alumne en qualse-
vol qüestió relacionada amb el seu desenvolupament integral, per tant cal tenir en compte les seves 
capacitats, necessitats, motivacions, interessos i disponibilitats.

L’orientació educativa comporta acció: per una banda, l’acció docent i, per l’altra, l’acció de l’apre-
nent. No hi ha actuacions sense implicació i compromís, tant de l’equip docent com de l’alumnat. 
El docent s’implica i implica l’alumne per donar-li el protagonisme i perquè es comprometi en el seu  
pla i el seu projecte de vida. És un procés actiu que mobilitza tot l’equip docent de cara a l’actor prin-
cipal del procés, que és l’alumnat.

Per tant, el marc ideal és aquell en què hi ha un projecte compartit, una consciència d’acció i un ob-
jectiu de tot l’equip, és a dir, una visió i una missió educativa compartida. El que dona sentit a les ac-
tuacions, la missió, ha d’anar en una direcció determinada i implica no fer les coses per rutina o per 
casualitat. Cal saber amb qui es compta i d’on es parteix, i visualitzar què s’espera aconseguir.

Definir com es vol dur a terme l’orientació educativa i quines són les prioritats i el compromís per part 
de l’equip és el document d’identitat del centre. Es pot arribar a una fita per camins molt diferents,  
a través de diferents formes de treballar i organitzar-se. Per aquest motiu, és bàsic que cada centre 
sigui capaç de concretar el seu projecte únic i singular, del qual caldrà fer-ne un seguiment constant  
i estar atent de no perdre l’objectiu final, així com revisar-lo en funció dels canvis que es puguin  
donar, tant de centre, com de perfil d’alumnat o demandes socials. Els reptes a assolir inclouen la  
implicació de l’equip docent, la construcció de la realitat amb una visió compartida, saber crear  
compromís, definir una fita i crear objectius comuns. Caldrà també construir un clima de confiança,  
donar suport a tots els membres quant a la posada en marxa d’iniciatives i projectes, així com l’ac- 
ceptació de responsabilitats, sense perdre de vista que cal un projecte conjunt, no un conjunt de  
projectes.

Al llarg del document ens referirem a alumnes majors d’edat, ja que a les escoles d’adults només excepcionalment els alumnes són  
menors. En aquest cas, els pares o els tutors legals són els que han d’assumir els compromisos i signar els documents que es deriven 
d’aquesta situació.
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1. L’acollida i l’orientació inicial

L’objectiu d’aquest procés ha de ser múltiple: donar i rebre informació, i transmetre il·lusió, confiança 
mútua i seguretat. El professorat que acull el nou alumnat ha de copsar els seus interessos, neces-
sitats i motivacions, i partint de les seves competències i coneixements previs, dissenyar conjunta- 
ment l’itinerari formatiu que li permeti assolir els seus objectius. Amb aquesta actuació es facilita  
informació a l’alumnat sobre els diferents itineraris i/o possibles accions formatives, i se’l fa cons- 
cient del que això implica.

La redacció dels protocols d’acollida hauria de ser un procés de creació compartit i acceptat per tot 
l’equip docent, la qual cosa implica que tots siguin coneixedors de tot el procediment i de les actua-
cions a realitzar.

Cal definir el procediment, qui n’és el responsable i qui ha d’intervenir en cada moment, amb la par- 
ticipació, si escau, d’altres agents de la comunitat educativa (exalumnes, PAS...) i la periodicitat 
d’avaluació dels protocols. Totes les decisions i els documents que se’n derivin s’han d’incorporar  
al PAT del centre.

1.1. Comunicació i difusió 

La qualitat dels projectes educatius i dels ensenyaments que s’ofereixen no són garantia d’èxit si no 
arriben o no es fan conèixer als perfils de persones per a les quals s’han dissenyat. Per tant, qualsevol 
projecte ha d’incloure la comunicació.

Donar visibilitat als centes de formació d’adults i al canvi de paradigma de l’educació d’adults vista 
des d’una perspectiva de formació al llarg de la vida és un element clau que ha d’afavorir l’arribada  
i l’acolliment dels alumnes. Tota la informació que una persona pugui tenir abans de dirigir-se a un  
centre ja és un pont per iniciar l’acollida i mantenir l’interès i motivació dels futurs alumnes.

Per tant, per fer visible allò que es fa i que passa en els centres d’adults, cal fomentar la participa- 
ció i la cooperació entre diferents actors educatius; l’objectiu és promocionar els ensenyaments  
d’adults i la seva projecció en l’àmbit personal i professional de les persones.

Programar l’oferta i la comunicació

Actuacions prèvies:

• Conèixer l’entorn social i les necessitats formatives de les persones identificades com a objecte  
dels nostres ensenyaments. Cal tenir present que els ensenyaments que s’ofereixin siguin del seu 
interès.

• Plantejar-se la comunicació i la difusió en el moment de fer l’oferta.

• Planificar qui, com i quan ha de fer arribar la informació per tal que els futurs estudiants se sentin 
cridats. Focalitzar-se en els grups objecte.
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• Dissenyar els materials de difusió, pensar els canals i el missatge que es vol fer arribar.

• Temporalitzar les actuacions de difusió a realitzar.

• Valorar periòdicament el pla de comunicació i els materials.

Elements que cal tenir en compte

A fi de donar visibilitat als centres de formació d’adults cal:

• Un canvi de concepte de l’escola d’adults. Actualment els centres de formació d’adults ja no fan la 
funció assistencial o compensatòria que havia tingut anteriorment.

• La participació en les diferents xarxes locals. Cal participar en les diferents entitats relacionades o  
no amb el món educatiu del barri o municipi.

• El coneixement de la realitat de la zona. Cal conèixer les necessitats formatives de la zona, no només 
de les persones sinó també de les empreses, les entitats municipals...

• El fet de posar en valor els ensenyaments que s’ofereixen als centres d’adults i la validesa de les 
certificacions per al món laboral, el retorn al sistema i la formació al llarg de la vida. Cal fer conèi- 
xer les possibilitats d’inserció social, de retorn al sistema i la possibilitat d’acreditar competències 
transprofessionals.

Per transmetre la informació és necessari:

• Obrir els centres a la ciutadania, oferir informació més enllà del període de preinscripció. Mantenir  
un horari d’atenció a la ciutadania al llarg de tot el curs escolar.

• Difondre el període de preinscripció a través de diferents suports.

• Facilitar que la persona interessada trobi ràpidament la informació que busca, que estigui sempre 
disponible i visible, i que sigui atractiva.

• Utilitzar recursos multimèdia i participar en les xarxes socials; qualsevol suport és vàlid: ser actiu a  
les xarxes socials, donar-se a conèixer a través dels mitjans de comunicació del barri o municipi...

• Actualitzar periòdicament la informació, assegurant-se d’oferir la informació necessària en el mo-
ment adequat.

1.2. Temporalització del procés d’acollida i l’orientació inicial   

El procés d’acollida i l’orientació comencen quan l’alumne es dirigeix al centre i manifesta la intenció 
de preinscriure’s en algun ensenyament que ofereix l’educació d’adults, en qualsevol moment del curs 
escolar.

El procés d’acollida i l’orientació inicial han de preveure tres moments importants:

1. Un procés d’informació, individual o col·lectiva, centrat en la informació acadèmica de l’ensenya-
ment a cursar (metodologies d’ensenyament-aprenentatge, continguts, procediment, avaluació, 
certificacions, sortides formatives i professionals…). Així mateix, caldrà situar l’alumne en el con- 
text escolar, el funcionament i les dinàmiques socioeducatives del centre.

2. Una entrevista individual i orientadora per recollir informació sobre els interessos, les motivacions, 
els dubtes, els objectius i esbrinar el seu punt de partida. Si és necessari, es poden fer proves 
d’avaluació inicial (PAI).
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3. Una sessió per valorar conjuntament amb l’estudiant la proposta d’itinerari formatiu dissenyada  
per l’equip orientador per arribar a un consens. Aquest també serà el moment per presentar i ex-
plicar el sentit i la finalitat de la carta de compromís, que l’estudiant signarà.

La tasca orientadora és responsabilitat de tot l’equip docent; per tant, s’ha d’articular com a equip 
d’orientació i organitzar el centre al servei de l’alumnat en el moment de l’acollida.  Aquest procés  
requereix una sistematització: crear protocols i pautes de recollida de dades, organitzar espais, ela-
borar proves d’avaluació inicial, temporalitzar...

L’entrevista inicial

L’entrevista inicial ha de permetre a l’equip docent recollir la següent informació, que passarà a formar 
part de l’expedient acadèmic de l’alumne:

• Dades personals i acadèmiques de l’estudiant (nom, cognoms, nacionalitat, residència, nivell d’es-
tudis...).

• Consell orientador o informes d’altres centre educatius.

• Objectius a curt i a llarg termini: expectatives i interessos.

• Disponibilitat i circumstàncies personals que poden afectar-ne el seguiment.

L’equip docent ha de definir el protocol a seguir en l’entrevista:

• Quins membres del personal docent la fa: professor coordinador, especialista, tutor…, l’estructura  
i la finalitat.

• La durada.

• L’espai físic: agradable, endreçat, relaxat, sense interrupcions d’altres persones o telèfons.

• La documentació que s’ha d’aportar per ambdues parts…

És important l’actitud de l’entrevistador: ha de tenir un tracte agradable, ser empàtic i generador de 
confiança; ha de mostrar una escolta activa i sense presses; ha de facilitar la informació adient, ob- 
tenir la necessària i aclarir dubtes; i ha de ser motivador i mostrar interès, respecte i comprensió.

Alhora els docents han de garantir la informació necessària sobre l’organització i el funcionament de 
l’educació d’adults en general (ensenyaments, temps de dedicació, continuïtat…) i l’específica del 
centre (ensenyaments, PAI i retorn de la informació, seguiment, avaluació…). Al mateix temps han 
d’orientar sobre les accions formatives més adequades als interessos i les possibilitats de cadascú.

Les proves d’avaluació inicial (PAI)

Les proves d’avaluació inicial (PAI) ens permeten obtenir més informació sobre la persona que sol·li- 
cita estudiar en un centre de formació d’adults. Les PAI són complementàries a l’entrevista inicial  
i permeten contrastar les competències del nou estudiant (lingüístiques, matemàtiques, en noves  
tecnologies…) per tal de poder fer les acreditacions pertinents —en el cas dels estudis de GESO—  
o oferir una orientació millor.

Pel que fa a aquestes proves, l’equip docent haurà de determinar com i qui s’ocupa del disseny, a qui 
i quan es fan, quin és el procés de revisió i com es comparteix el resultat amb la persona interessa- 
da i amb la resta de l’equip docent.
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La carta de compromís educatiu

La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i els alum- 
nes per dur a terme una acció coherent i coordinada que afavoreixi el seu desenvolupament perso- 
nal, acadèmic i social. Està regulada a l’article 20 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
Els continguts de la carta de compromís han d’estar formulats en el marc del projecte educatiu del  
centre i les normes d’organització i funcionament.

Els valors que haurien d’inspirar la carta de compromís han de ser:

• Els drets i els deures mutus.

• L’autonomia personal de l’alumne, els principis educatius i els valors de convivència del centre.

• El respecte per les conviccions ideològiques i morals de l’altre.

• El dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, llengua o cultura.

• La resolució pacífica dels conflictes.

La carta de compromís contribueix a les finalitats següents:

• Afavorir el traspàs a l’alumne de la informació que faciliti la seva incorporació al centre.

• Potenciar el sentiment d’acollida i de pertinença a la comunitat educativa.

• Compartir els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes edu-
catius de l’entorn.

• Facilitar als alumnes l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.

• Vincular el centre i l’estudiant, mitjançant el compromís i l’acció tutorial compartida.

• Impulsar fórmules de participació de l’alumnat.

• Afavorir una acció coherent de l’equip docent en el procés formatiu de l’alumne.

• Implicar l’alumne en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries d’acord 
amb les necessitats o les dificultats que puguin sorgir al llarg del seu procés formatiu.

• Fomentar la convivència i el bon clima escolar.

Els compromisos del centre han de fer referència a:

• Els canals per compartir informació amb els alumnes sobre l’organització i el funcionament del cen-
tre, el currículum, la metodologia, l’atenció a la diversitat, l’avaluació, la promoció i les activitats es-
colars.

• Els mecanismes de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

• El respecte a les conviccions dels alumnes i les seves famílies i la protecció de la seva intimitat.

• Les normes d’organització i funcionament del centre.

• Els valors i les normes de convivència del centre.

• L’adopció de mesures correctores en matèria de convivència.

• Els procediments d’avaluació i seguiment acadèmic i personal dels alumnes.

• El funcionament de l’acció tutorial a fi d’afavorir l’evolució i el rendiment dels alumnes.

• El tractament de l’absentisme i les baixes dels alumnes.



10	 L’orientació	educativa	a	l’educació	d’adults:	l’acollida,	el	seguiment	i	l’acció	tutorial

Els compromisos de l’alumne han de fer referència a:

• L’esforç en l’estudi i l’assistència, així com la responsabilitat en relació amb el pla de treball indivi- 
dual.

• El respecte i l’acceptació dels valors i les normes de funcionament i convivència reflectits en el pro-
jecte educatiu del centre.

• L’acceptació de les mesures adoptades davant de qualsevol conflicte.

• El foment de la resolució dialogada dels conflictes.

• La implicació i la participació en les activitats formatives i en la vida del centre.

• La comunicació al centre d’informacions rellevants que puguin incidir en el seu procés d’ensenya-
ment i aprenentatge.

• La comunicació al centre de qualsevol discrepància o suggeriment sobre les activitats educatives.

• L’assistència a reunions i entrevistes que convoqui el centre.

• El respecte a tots els membres que formen la comunitat educativa.

• El respecte i el bon ús d’espais, instal·lacions, equipaments i material del centre.

A la carta de compromís educatiu s’hi pot afegir una addenda de compromisos específics addicio- 
nals. Aquests continguts es poden referir al desenvolupament personal de l’alumne, al seu rendi- 
ment escolar i a la seva integració escolar i social. L’elaboració d’aquesta addenda correspon a  
l’equip docent liderat pel tutor o tutora dels alumnes. L’addenda de continguts específics es forma- 
litza al llarg del primer trimestre de curs i l’han de signar els alumnes i el tutor o tutora. De fet, la carta 
de compromís educatiu pot contenir els annexos que es considerin necessaris.

El centre, en el marc de la seva autonomia i d’acord amb el seu projecte educatiu, ha d’elaborar el 
model o models de carta de compromís educatiu que després ha d’aprovar el consell escolar. La inicia- 
tiva parteix de l’equip directiu i ha d’impulsar la participació de la comunitat educativa.

Tot i que la carta de compromís educatiu no és preceptiva en un centre de formació d’adults, és del tot 
aconsellable. Es formalitza en el moment de la matrícula i l’han de signar l’alumne i el director o direc-
tora del centre educatiu.

Les normes d’organització i funcionament del centre han d’establir a qui correspon fer el seguiment  
del compliment dels compromisos de la carta, responsabilitat que normalment ha de recaure en el  
tutor o tutora de l’alumne.

Tanmateix, l’alumne ha de poder valorar l’efectivitat de la carta i el valor afegit que representa. És  
aconsellable dur a terme una valoració compartida entre l’alumne, el tutor o tutora i el centre edu- 
catiu per tal que quedi recollida en la memòria anual del centre.

1.3. Trets diferencials a tenir en compte en els CFA en seu penitenciària
 
Partint dels punts exposats anteriorment, cal esmentar alguns trets diferencials presents en els CFA  
en seu penitenciària.

• Tot el procés d’acollida i orientació inicial ha de ser molt més immediat i continu, ja que l’arribada de 
nous potencials alumnes és constant durant tot el curs. Per tant, l’equip encarregat d’aquest pro- 
cés ha d’estar sempre preparat per realitzar aquesta acollida. Es fa imprescindible la creació d’un 
equip que s’encarregui periòdicament de la realització de tot el procés.
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• Atès que el perfil d’alumnat i del context és molt especial, cal que el docent encarregat de les en-
trevistes i el tractament de les dades sigui molt curós i estigui preparat emocionalment per poder 
tractar amb empatia l’alumnat.

• A l’hora d’assessorar i dissenyar un itinerari acadèmic per als alumnes caldrà tenir en compte la  
situació penal de cada estudiant en concret, per poder ser realista amb les dades de compliment  
de condemna i la durada de l’estudi que li proposem.

• És important que els docents encarregats de l’acollida i l’orientació inicial dels estudiants treballin 
conjuntament amb l’equip de tractament del centre penitenciari per poder dissenyar més acura-
dament un itinerari idoni per a cada estudiant.
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2. Procés de seguiment i suport

Aquest procés implica una atenció contínua i personalitzada així com accions grupals i de centre que 
afavoreixin un bon clima d’aula i de centre.

El seguiment de l’alumnat es durà a terme mitjançant l’acció tutorial i se centrarà a mantenir la mo-
tivació i afavorir el suport de l’alumne en les direccions següents: suport entre iguals, suport docent, 
suport de centre i suport sociofamiliar.

La pràctica docent promourà aquelles metodologies i activitats d’ensenyament-aprenentatge com-
petencials, que siguin significatives per a l’alumnat, basades en la comunicació i l’acció, i tinguin  
projecció, de manera que apropin l’alumne als continguts d’una manera activa i fent-lo partícip del  
seu aprenentatge. 

2.1. Com s’ha de fer el seguiment i el suport: l’acció tutorial

L’acció tutorial és una tasca de tot l’equip docent implicat en el seguiment del procés de d’ense- 
nyament-aprenentatge de l’alumnat. Tot i que el tutor o tutora és la figura referent per al grup, la tu- 
toria és una tasca de tot el professorat.

Crear un bon clima d’aula i de centre

Actuacions com ara la mediació, la cohesió de grup, la integració de l’alumnat, la resolució posi- 
tiva de conflictes, el tractament igualitari tant pel que fa a gènere com a cultura, el respecte envers  
als altres, el foment de dinàmiques de grups i la participació de tots els integrants poden donar res- 
posta a:

• Els problemes de conducta.

• Els rols culturals de l’home i la dona que poden ocasionar algun petit problema d’integració al grup 
classe.

• La diversitat de persones de diferents edats i tipologia, tot i que convergeixin en un objectiu comú.

• Els problemes d’integració al grup classe.

• La passivitat de l’alumne a l’aula i al centre.

• La permanència de l’alumne al centre.

Acompanyar la trajectòria formativa dels alumnes

Cal fer una revisió periòdica de l’itinerari de l’alumne per detectar possibles mancances formatives i,  
si s’escau, reorientar el seu itinerari acadèmic; fer el seguiment de l’assistència de l’alumne; flexi- 
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bilitzar els ensenyaments segons les situacions personals dels seus alumnes (càrregues familiars,  
situacions laborals…); i recollir de forma sistemàtica la informació disponible a l’expedient de l’alumne.

Facilitar l’èxit acadèmic i l’autonomia dels alumnes en els seus aprenentatges

Cal tenir en compte i treballar la competència d’aprendre a aprendre en tots els ensenyaments, àrees, 
matèries i mòduls. És necessari identificar les activitats que potencien el desenvolupament d’aquesta 
competència i que han d’anar fent autònom l’alumne, com per exemple el foment de l’aplicació de 
tècniques d’estudi i de recerca d’informació i recursos, la promoció de l’ús de les TIC i les TAC, la in-
centivació de metodologies de treball cooperatiu i participatiu...

Fomentar la xarxa de suport entre iguals

Fomentar les tutories entre iguals o la figura de l’alumne mediador, entre d’altres, són elements inte-
gradors i de cohesió del grup.

Cal dissenyar activitats des de totes les àrees que afavoreixin la participació de l’alumnat en la con-
vivència del centre: accions grupals, xerrades, debats, etc. 

Recollir evidències del procés formatiu (carpeta d’aprenentatge / portafolis)

L’alumne ha d’elaborar la carpeta d’aprenentatge on es recolliran els treballs, les activitats i les tas-
ques que realitza al llarg del seu procés d’aprenentatge, tant a l’aula com fora de l’aula. Aquesta  
carpeta permetrà la seva avaluació continuada (autoavaluació i coavaluació) i valorar la seva evolució 
en l’assoliment dels aprenentatges. 

2.2. Model didàctic orientador

Un model didàctic orientador ha d’estar basat en el disseny de seqüències competencials que afa-
voreixin una avaluació formativa i que assegurin l’atenció a la diversitat. L’avaluació formativa es  
manté durant tot l’ensenyament i ha de permetre informar de l’evolució i el progrés de l’aprenentatge  
dels alumnes per tal de poder oferir els suports necessaris i flexibilitzar algunes decisions tenint en 
compte els estils d’aprenentatge i les necessitats diverses.

El disseny de les seqüències didàctiques ha de ser progressiu, ha d’afavorir el treball cooperatiu i ha 
de garantir l’aprenentatge significatiu i contextualitzat, desenvolupant la capacitat d’anàlisi i de reflexió 
crítica de l’alumne.

Les seqüències didàctiques competencials han d’anar lligades a la formulació dels criteris i els indi-
cadors d’avaluació, que s’han de compartir des de l’inici amb l’alumnat per tal de conscienciar-lo del 
seu punt de partida i d’on ha d’arribar.

Les activitats proposades han de:

• orientar en l’acció i en l’experimentació i/o en la resolució d’una tasca;

• estar contextualitzades i relacionades amb l’entorn proper dels alumnes;

• connectar amb el món social, professional i familiar dels alumnes;

• implicar dinàmiques, estratègies i l’ús de recursos diversos;
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• desenvolupar les diferents habilitats comunicatives; 

• afavorir el pensament crític;

• facilitar la planificació de tasques i la presa de decisions;

• tenir criteris d’avaluació clars; i 

• projectar els aprenentatges a altres situacions de la vida quotidiana.

2.3. L’acció tutorial com a part de l’orientació

Les tutories, tant individuals com grupals i des de l’especificitat de les àrees, han de permetre la forma-
ció integral de l’alumne. Aquest aprenentatge permetrà desenvolupar la seva capacitat per ser autò-
nom en la presa de decisions i en el seu projecte de vida.

L’avaluació i la definició d’indicadors de millora, tant del procés d’orientació general com de les ac-
tivitats concretes, ha d’estar implícit en la dinàmica del centre i es concreta en el PAT d’acord amb les 
línies establertes en el projecte educatiu del centre.

La reorientació en l’aprenentatge dels alumnes

D’acord amb el seguiment que es fa de l’alumne, en el cas que calgui reorientar l’itinerari cal:

• Decidir qui ha de prendre aquesta decisió (junta d’avaluació, tutor o tutora, claustre…).

• Identificar conjuntament les causes que motiven la reorientació.

• Definir nous objectius assolibles.

• Identificar quins han de ser els canvis per arribar a assolir els  nous objectius.

• Fer veure que avançar és possible i veure les conseqüències positives del progrés i d’assolir els  
objectius.

• Realitzar les tutories individuals oportunes.

• Redissenyar una nova carta de compromís.

2.4. Trets diferencials a tenir en compte en els CFA en seu penitenciària

El seguiment de l’itinerari educatiu dels alumnes es farà amb coordinació amb altres membres dels 
equips de tractament del centre penitenciari (educadors, treballadors socials, psicòlegs...) segons el 
programa individual de tractament de l’intern.
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3. Procés d’orientació acadèmica i professional

L’orientació acadèmica i professional forma part de l’acció docent i té per finalitat la presa de deci- 
sions dels alumnes en els àmbits acadèmic i professional, àmbits fortament entrellaçats. Són dues 
perspectives en un mateix procés de creixement, desenvolupament i realització personal.

L’orientació acadèmica ha de possibilitar que cada alumne obtingui els millors resultats acadèmics 
d’acord amb les seves aptituds i pugui gestionar un recorregut formatiu amb eficàcia i autonomia crei-
xent. A més, ha de promoure i afavorir la implicació per a la continuïtat formativa, prevenir l’abando-
nament i afavorir la motivació per a la formació al llarg de la seva vida.

L’orientació professional ha d’ajudar les persones a prendre decisions sobre els seus estudis i la 
seva formació, i a gestionar el desenvolupament professional. Recull el procés mitjançant el qual 
l’alumne concreta un recorregut formatiu i experimental que el portarà a un objectiu professional a  
mitjà termini. El procés ha de potenciar la maduresa professional i l’elecció d’un recorregut d’acord  
amb les capacitats de l’alumne i les seves aspiracions.

En concret, l’objectiu de l’orientació és establir un conjunt d’accions educatives per orientar i asses-
sorar l’alumne en finalitzar el seu itinerari formatiu, mitjançant:

• La valoració de l’itinerari formatiu realitzat i de les actuacions tutorials dutes a terme.

• El disseny de nous itineraris formatius, tant en el centre de formació de persones adultes com en 
altres centres.

• L’orientació per a la incorporació al món laboral, si s’escau.

L’acció tutorial en el procés d’orientació acadèmica i professional ha de garantir:

• La coordinació de l’equip docent que intervé amb un mateix alumne o grup en el procés d’ense-
nyament i aprenentatge, per tal de garantir la coherència pedagògica.

• Les eines per als alumnes per facilitar-los la presa de decisions.

• Els recursos que facilitin la incorporació al nou itinerari dissenyat.

3.1. Com s’ha de preparar i acompanyar la presa de decisions?

L’orientació s’inicia des del mateix moment en què l’alumne es dirigeix al centre de formació d’adults  
per cursar qualsevol dels ensenyaments que s’ofereixen. Ara bé, en arribar al final d’un ensenya- 
ment o al final d’un curs és quan pren rellevància l’orientació destinada a donar sortides per a la con-
tinuació dels estudis o per al món laboral i a afavorir la integració i la participació social.

L’orientació i la presa de decisions de l’alumne ha de ser fruit de:

• L’acompanyament que ha tingut l’alumne durant tota la seva permanència al centre. 
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• Les actuacions constants, especialment dissenyades per fer que l’alumne sigui autònom a l’hora  
de prendre decisions.

• La coherència i la coordinació de l’acció docent basada en un lideratge compartit i un model didàc- 
tic orientador.

• L’assistència i la participació de l’alumnat a les activitats d’orientació i tutoria.

• L’actitud del docent que “orienta”, que està obert a escoltar els alumnes i aprendre d’ells com a  
camí per a la millora professional i personal.

Actuacions amb el grup classe:

• Dins el marc de les sessions de tutoria: realitzar activitats d’autoconeixement; treballar hàbits, va- 
lors i competències laborals; cercar estratègies per afrontar el baix nivell de maduresa d’alguns  
alumnes; i intercanviar experiències acadèmiques i professionals entre els alumnes.

• Treball transversal entre matèries: introduir la formació i orientació laboral (FOL) a tots els ensenya-
ments; treballar diferents eines de recerca de feina (carta de presentació, currículum, entrevista...).

Actuacions de centre:

• Sessions informatives i xerrades amb: exalumnes que ja treballen o han continuat estudiant; pro- 
fessors de centres d’FP o batxillerat; orientadors de centres educatius; persones d’entitats muni-
cipals o altres…

• Visites a centres d’FP, fires, Saló de l’Ensenyament, jornades de portes obertes...

• Tallers/jornades del món laboral on poden participar tots els grups i docents del CFA.

Actuacions individuals:

• Entrevista personal alumne-tutor a final de trimestre/final d’etapa, en un espai i un moment adients.

• Creació d’un punt físic d’orientació acadèmica i professional al centre dirigit a tot l’alumnat.

• Creació d’una “carpeta d’orientació” amb informació perquè l’alumne pugui orientar-se de forma 
autodidacta.

3.2. Sistematització de les actuacions i actualització de recursos

Les actuacions i les activitats d’orientació han d’estar sistematitzades de manera coherent i recolli- 
des en el PAT, la qual cosa significa que s’hi han d’implicar tots els docents perquè la tutoria estigui 
lligada a la docència i l’orientació a la tutoria.

Aquesta sistematització ha d’incloure:

• Una planificació de l’orientació que tingui en compte les diferents necessitats dels alumnes, que  
fonamentalment es concreten en la reincorporació al sistema educatiu, l’adquisició de compe- 
tències transprofessionals i la cohesió i la participació social.

• La coordinació eficient de l’equip docent.

• La creació de la carpeta de l’orientador que inclogui unes bases de dades o un banc de recursos 
que s’hauria d’anar completant a mesura que s’avança en la consolidació de l’acollida, seguiment  
i orientació de l’alumnat i hauria d’estar a disposició de tots els docents.

• La coordinació intercentres per tal de compartir recursos i experiències.

• La coordinació amb entitats locals per optimitzar recursos i fer xarxa.
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3.3. Trets diferencials a tenir en compte en els CFA en seu penitenciària

Tot el que s’ha recollit en els punts anteriors s’aplica també als alumnes de CFA en seu peniten- 
ciària, sempre tenint en compte aquests trets diferencials:

• Atès que, en general, els alumnes de centres penitenciaris tenen l’autoestima molt baixa, a les  
sessions de tutoria caldrà incidir molt especialment en la confiança i la descoberta de les seves ca-
pacitats. També serà primordial el treball d’hàbits, valors, així com l’aprenentatge col·laboratiu.

• Pel que fa al rol del docent, tindran una especial importància les seves capacitats d’escolta, com-
prensió i empatia.

• Les possibilitats en la continuació dels estudis dependran de l’oferta formativa del centre peniten- 
ciari i de la situació penitenciària de cada alumne.

• A l’hora de crear una “carpeta d’orientació”, cal tenir en compte que els alumnes, un cop en lliber- 
tat, provenen de diferents localitats i entorns. Per tant, els recursos i les dades s’hauran de buscar 
de forma personalitzada. 

• La possibilitat de realitzar visites externes es regirà pel que estableix la legislació penitenciària.

• Cal que els docents responsables de l’alumne treballin estretament amb l’equip de tractament del 
centre penitenciari, per tal de facilitar la seva orientació personal, acadèmica i professional.
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Conclusions

Qualsevol intervenció educativa incideix en els àmbits personals i acadèmics i dóna una projecció  
social i professional a l’alumne més enllà de l’estada en els centres de formació d’adults. 

Per aquest motiu, i a tall de resum i guia, volem concretar els aspectes més rellevants de cada moment 
del procés en els diferents àmbits.

En l’acollida i l’orientació inicial

Personal i social:

• Obtenir informació quant a l’experiència acadèmica de l’alumne, el seu historial i el seu expedient 
acadèmic. Si escau, també sobre els processos d’orientació pels quals ha passat anteriorment.

• Conèixer els consells orientadors realitzats per altres professionals al llarg de la seva trajectòria.

Acadèmic:

• Analitzar el perfil de l’alumne identificant les seves habilitats, capacitats i competències. També els 
seus interessos, expectatives i projecció de futur.

• Si escau, definir o redefinir el seu itinerari.

Professional:

• Connectar l’objectiu professional de l’alumne amb la formació acadèmica més adient per definir la 
seva trajectòria professional. 

En els procediments de seguiment i suport a l’alumnat

Personal i social:

• Potenciar les capacitats de l’alumne, afavorir la seva autoestima, motivar-lo i preveure possibles  
dificultats d’aprenentatge.

• Prevenir l’abandonament dels alumnes.

• Potenciar l’autoconeixement de l’alumne, la seva forma d’aprendre i la implicació en el seu propi 
procés d’aprenentatge.

Acadèmic:

• Prioritzar els aprenentatges competencials (objectius i continguts) tot aplicant metodologies di- 
verses i flexibles per adequar-les a les habilitats, les motivacions, els interessos i les aptituds dels 
alumnes.
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• Facilitar la coordinació de les accions docents, l’avaluació i la tutoria dels alumnes.

• Orientar el procés d’aprenentatge de l’alumne, revisar i redefinir, si escau, l’itinerari formatiu indivi-
dual.

• Construir i afavorir un clima adequat de convivència.

Professional:

• Establir passarel·les entre els aprenentatges per assolir els objectius establerts en el seu projecte  
de vida i redefinir el projecte, si escau.

• Implicar l’alumne en el seu procés educatiu i ajudar-lo en la presa de decisions, tot potenciant el  
seu esperit emprenedor.

• Facilitar l’adquisició de les competències socials, interpersonals, cíviques i laborals de l’alumne.  

En els procediments d’orientació acadèmica i professional

Personal i social:

• Facilitar que l’alumne es doti d’eines personals que l’ajudin a prendre decisions futures. 

Acadèmic:

• Fer que l’alumne identifiqui el seu punt de partida i en prengui consciència davant d’un possible  
nou itinerari formatiu, per tal que pugui decidir el seu futur acadèmic.

• Informar l’alumne de les ofertes i els itineraris formatius, formals i no formals, dintre i fora del centre, 
per tal de facilitar la seva formació al llarg de la vida.

Professional:

• Facilitar informació i recursos per a la inserció o millora professional de l’alumne.

• Incidir sempre en el fet que qualsevol ensenyament a què l’alumne pugui accedir en un futur serà 
útil per al seu desenvolupament professional i personal. Cal motivar l’alumne perquè no deixi mai 
d’aprendre.




