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Objectius 

1.- Analitzar diferents models d’orientació per tal de poder veure el conext en el que s’han 
donat i les caraterístiques de la seva aplicació 

2.- Analitzar els diferents àmbits en els que s’ha de donar l’Orientació i veure’n el model 
adequat: família, escola i context social. 

3.- Analitzar les diferentes etapes educatives i les seves necessitats. 

4.- Analitzar les situacions i temàtiques en les que és prioritaria l’Orientació i intervenció 
psicopedagògica. 

 

Temari 

1.-Concepte i objetius generals de l’Orientació 

2.- Models d’Orientació. Anàlisi d’objectius i procediments. Context de la seva aplicació 

3.- Objetius i procediments de l’Orientació psicopedagógica en els diferents àmbits i en les 
diferents etapes. 

4.- El rol i la formació de l’orientador/a: consideracions generals i especifiques en funció dels 
àmbits i el grup destinatari. 

5.-Anàlisi de la població a qui va destinada l’orientació: etapes, context, necessitats 

6.- El PAT.i l’acció tutorial. Orientació vocacional i professional a la Secundaria obligatòria. 

7.- Anàlisi de temes específics propis d’una etapa determinada o transversals. 

 

Metodologia 

Es plantejarà, de forma expositiva, alguns dels temes del programa. 

A partir de la conceptualització es farà una anàlisi referenciant cada una de les etapes, 

afavorint l’acostament a la realitat per tal d’elaborar unes estratègies d’intervenció 

psicopedagògica. 



Es farà l’anàlisi de temes d’actualitat per tal de generar l’aplicació dels continguts tractats a 

classe, fent-ne un plantejament psicopedagògic. 

Es farà anàlisi de casos per tal d’elaborar pautes d’orientació 

 

Avaluació 

Individualment i grupal. Es demanaran 2 treballs d’orientació i intervenció psicopedagògica, en 

temes que es plantejaran a l’aula, en el context educatiu ja sia formal o no formal 

Es faran dues tutories per treball, una exposició al grup classe i, si s’escau, un exercici teòric 

dels temes tractats a l’aula i en els treballs. 
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