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Presentació

Què fem?
Acompanyem les persones a prendre decisions relatives al desenvolupament 

2

orientació

Alumnat

orientació

Professorat

Qui som?
Educaweb és una organització que des de l’any 1994 ofereix serveis 

d’orientació acadèmica i professional; presencials i a través del nostre portal 

especialitzat en orientació, www.educaweb.cat .

El nostre equip està format per psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i sociòlegs. 
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Acompanyem les persones a prendre decisions relatives al desenvolupament 

del seu projecte professional i de vida.

Alumnat Professorat

orientació

Família

altres

Serveis

“Procés continu que permet als ciutadans, a qualsevol edat i al llarg de la 

seva vida, determinar les seves capacitats, les seves competències i els seus 

interessos, prendre decisions en matèria d'educació, formació i ocupació i 

gestionar el recorregut de la seva vida personal pel que fa a l'educació i la 

formació, a la feina i en altres marcs on és possible adquirir o utilitzar 

aquestes capacitats i competències...”

(UE (2008). Incloure millor la orientació permanent en les estratègies permanents d'educació i formació 

permanent DOUE 2008 / C 319/02).

Com entenem l’orientació?



Serveis d’educaweb

· Taller d'estudis i professions-Aula mòbil

· Taller d’Autoconeixement 

· Taller d’autoconeixement + estudis i professions 

· Xerrada-col·loqui d’orientació

· Assessories individuals

· Formació en orientació acadèmica i professional
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adreçats
a l’alumnat

adreçats
al professorat
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· Xerrades-col·loqui d’orientació

· Escola de mares i pares
· Bateria escolar d'avaluació psicopedagògica

. Accés a la plataforma NEPTU (navegador 
d’estudis i professions per a tu)

· Dossier d'informació acadèmica

. Serveis presencials d’orientació a la seu 
d’Educaweb 

· Serveis telefònic i en línia d’orientació 
acadèmica i professional

adreçats
a les famílies

Serveis per a 
tothom



Serveis adreçats a l’alumnat

Objectius

· Identificar els aspectes clau i punts forts que conformen el perfil personal. 

· Aprendre a analitzar un perfil professional.

· Aprendre a contrastar els perfils professionals amb el perfil personal.

Metodologia

Es presenten en primer lloc els elements clau per treballar 
l’autoconeixement,  i a continuació els joves elaboren el seu perfil personal 
amb els materials de suport i l’acompanyament de l’orientadora.
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Taller Taller

Objectius

· Conèixer els itineraris formatius i l'oferta educativa i professional.

· Dibuixar diferents escenaris de tria abans de prendre decisions.

. Entrenar-se en la cerca d’informació útil per decidir. 

· Fomentar l’autonomia en la presa de decisions.

Metodologia

· Els joves esdevenen actors del procés de recerca d’informació.

. Una primera part expositiva  per resoldre dubtes sobre la tria que 
l’alumne pot fer quan finalitza l’etapa educativa en la que es troba. 

Taller d’estudis i professions-Aula mòbil Taller d’Autoconeixement
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Dues modalitats *:

Modalitat 1: Desplacem al centre material específic. Una orientadora 
dinamitza l’activitat.

Modalitat 2: Requereix un ordinador per participant. Es treballa amb el 
GR, una eina d’orientació on-line d’Educaweb, que els joves 
s’autoadministren durant la sessió i se’ls ofereix ajuda per interpretar-ne 
els resultats. Una orientadora dinamitza l’activitat. 

Durada

Participants

1 h

12-15 joves

Durada

Participants

1 h

12-15 joves

l’alumne pot fer quan finalitza l’etapa educativa en la que es troba. 

. Els participants consulten tot el material i resolen els dubtes que els 
plantegen els diferents escenaris de tria dibuixats.

· En finalitzar l’activitat es lliura a cada assistent una guia–pòster dels 
itineraris a partir de la secundària obligatòria i postobligatòria. 

Dues modalitats *:

Modalitat 1: Desplacem al centre tres baguls amb un extens volum de 
material d’informació. Dues orientadores dinamitzen l’activitat.

Modalitat 2:  Requereix un ordinador per participant. Es treballa amb el 
NEPTU (navegador d’estudis i professions per a tu), intranet d’Educaweb. 
Una orientadora dinamitza l’activitat. Activitat recomanada per a la matèria d’emprenedoria de 3r d’ESO

* L’activitat inclou un Dossier d’informació acadèmica més l’accés a la plataforma NEPTU



Serveis adreçats a l’alumnat

Objectius

· Saber com afrontar un bon procés orientador, metodologia i recursos.

· Alertar dels condicionants que faciliten i dificulten la tria.

· Conèixer les diferents opcions d’estudis en finalitzar l’etapa educativa en 
què es troben.

· Facilitar fonts d’informació actualitzades per portar a terme la recerca 
d’informació.

. Fomentar l’autonomia en la presa de decisions.

Metodologia

5

Taller Xerrada

Objectius

· Identificar els aspectes clau que conformen el propi perfil personal. 

· Aprendre a analitzar un perfil professional.

· Planificar diferents escenaris de tria i fomentar l’autonomia abans de 

prendre decisions.

· Aprendre a buscar la informació necessària per conèixer i familiaritzar-
se amb els itineraris formatius i l'oferta educativa i professional.

Metodologia

· Els joves esdevenen actors del seu propi procés de presa de decisions.

. Els joves treballen el seu perfil personal i després el coneixement de 

Taller d’Autoconeixement + estudis i professions Xerrada-col·loqui d’orientació
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· Una orientadora dinamitza l’activitat, tot combinant la part expositiva i la 
participació dels participants. 

· En finalitzar la xerrada hi ha un col·loqui que permet resoldre dubtes.

. En finalitzar l’activitat es lliura a cada assistent una guia–pòster dels 
itineraris a partir de la secundària obligatòria i postobligatòria *

· Alguns exemples: “Com afrontar les dificultats en la tria d’itinerari 
formatiu”, “El procés de decisió”, “I després de l’ESO, què?”, “I després del 
Batxillerat, què?” “La mobilitat acadèmica i professional, una oportunitat”

Durada

Participants

Durada

Participants

1 h o 1.30 h

30 alumnes

. Els joves treballen el seu perfil personal i després el coneixement de 
l’entorn (coneixement de professions i oferta acadèmica).

· En finalitzar l’activitat es lliura a cada assistent una guia–pòster dels 
itineraris a partir de la secundària obligatòria i postobligatòria. 

Dues modalitats*:

Modalitat 1: Desplacem al centre tres baguls amb un extens volum de 
material d’informació. Dues orientadores dinamitzen l’activitat.

Modalitat 2:  Requereix un ordinador per participant. Es treballa amb el 
NEPTU (navegador d’estudis i professions per a tu), intranet d’Educaweb 
i amb el GR, eina d’orientació on-line d’Educaweb. Una orientadora 
dinamitza l’activitat.

2 h

30 alumnes

* L’activitat inclou un Dossier d’informació acadèmica més l’accés a la plataforma NEPTU



Serveis adreçats a l’alumnat

Assessoria
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Assessories individuals

Objectius

· Acompanyar en una presa de decisions àgil i ben fonamentada.

· Atendre individualment els dubtes relacionats amb l’elecció d’itineraris

formatius i/o de recerca de feina.

· Facilitar la informació necessària per conèixer més a fons les

característiques de l’oferta formativa i professional, els canvis, els

terminis, les novetats i les seves particularitats.

Metodologia

· Les entrevistes es realitzen a la mateixa institució i són demanades pels
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· Les entrevistes es realitzen a la mateixa institució i són demanades pels

mateixos interessats o les prescriuen els professors/tutors/tècnics del

municipi.

Sessions de 30, 45 i 60 minuts

1 jove per sessió

Durada

Participants



Serveis adreçats al professorat

Formació en orientació acadèmica i 
professional
Objectius

Formació

· Conèixer els aspectes clau del procés orientador: l’autoconeixement i el 
coneixement de l’entorn.

· Donar les eines necessàries per poder acompanyar els  joves a 
identificar i saber com desenvolupar aquests aspectes clau.

· Identificar els elements que poden dificultar o distorsionar el resultat 
del procés orientador.

· Disposar de recursos que facilitin l’acompanyament del jove durant el  
procés d’orientació.
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A mida

Grup reduït

Durada

Participants

Metodologia

· Predomini de la metodologia participativa i experiencial, sobre la base 
d’una exposició teòrica.

· Promoure un espai d’intercanvi i discussió entre els participants a partir 
de la proposta d’activitats pràctiques  i eines de treball.



Serveis adreçats a les famílies

Xerrada FormacióXerrada-col·loqui d’orientació

Objectius

· Conèixer els fonaments d’un bon procés d’orientació i quin paper tenen 
les famílies a l’hora d’acompanyar els seus fills i filles en la tria.
· Identificar els condicionants que faciliten i dificulten la tria: els aspectes 
personals, socials i familiars, i l’entorn educatiu i laboral.

· Conèixer les diferents opcions d’estudis disponibles en finalitzar l’etapa 
educativa en què es trobin els seus fills o filles.

· Facilitar fonts d’informació actualitzades per portar a terme la recerca 
d’informació.

Escola de mares i pares

Objectius
· Proporcionar informació, formació i assessorament a les famílies perquè 
afrontin amb més recursos les diferents etapes evolutives dels seus fills i 
filles.
· Identificar els temes clau que dificulten la relació amb els fills 
relacionats amb la convivència i les relacions personals, la salut, el 
desenvolupament (psicològic, emocional, social) i els estudis.
· Proposar estratègies i recursos a les famílies per afrontar-los i fer 
possible, si escau, un canvi positiu d’actituds i de valors.

Metodologia

· La metodologia és participativa i experiencial, sobre la base d’una 
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Durada

Participants

1.30 h

Mínim 30 persones
Durada Distingim entre tres formats d’escola de pares i mares: 

xerrada, cicle de xerrades o curs i taller monogràfic.

Metodologia

· Una orientadora dinamitza l’activitat.

. Promoure un espai d’intercanvi i discussió entre els participants.

· En finalitzar la xerrada s’obre un torn de preguntes que l’orientadora 
s’encarrega d’atendre.

. En finalitzar l’activitat es lliura a cada assistent una guia–pòster dels 
itineraris a partir de la secundària obligatòria i postobligatòria.

· La metodologia és participativa i experiencial, sobre la base d’una 
exposició teòrica. Es busca provocar la reflexió conjunta, compartir 
estratègies i resoldre dubtes. 

Temàtiques

- Acompanyar en l’estudi

- L’autoritat ben apresa

- El meu fill no em fa cas: què puc fer?

- Conèixer el nostre fill adolescent, conviure-hi i educar-lo

- Del que no es parla a casa



Serveis per a tothom

Bateria escolar d’avaluació psicopedagògica

Objectius

· Complementar la tasca orientadora que es porta a terme al centre o

institució.

· Facilitar l’autoconeixement de cada alumne en les àrees que s’avaluïn.

· Proporcionar al tutor un perfil individual i també del grup.

· Elaborar un informe escrit per alumne, que es lliura al centre i a les

famílies.

Metodologia

· Avaluació psicopedagògica mitjançant l'aplicació col·lectiva d'una

· Repositori de recursos per l’orientació, que té per objectiu facilitar
l’accés a la informació de recursos reglats, no reglats i laborals, posant
en un únic lloc web l’accés a tots aquests recursos, perquè una persona
hi trobi el recurs que cerca, sigui quina sigui la seva situació actual.

· Per accedir a la plataforma NepTu, el client ha de disposar d’una clau
d’usuari d’accés, que la institució educativa podrà tenir activa els mesos
que consideri que més ho necessita.

Accés a la plataforma NEPTU
Navegador d’estudis i professions per a tu

Avaluació
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Preu Pressupost a mida Preu Pressupost a mida

· Avaluació psicopedagògica mitjançant l'aplicació col·lectiva d'una

bateria de proves a l’alumnat dels cursos i nivells que es determinin.

Es poden avaluar diferents aspectes:

_ Aptituds intel·lectuals: raonament verbal, raonament 
abstracte, aptitud espacial, aptitud numèrica

_ Atenció/percepció

_ Actituds i estratègies cognitives socials

_ Personalitat

_ Interessos professionals

_ Hàbits i tècniques d’estudi



Serveis per a tothom

Dossier d’informació acadèmica

· Publicació que proporciona informació relativa al sistema educatiu reglat
i no reglat, amb l’objectiu de facilitar la consulta i acompanyar en la
presa de decisions relativa als itineraris formatius que es poden seguir
quan es finalitza una etapa educativa.

· Excel·lent material de suport per l’orientador/a del centre educatiu i per
a les famílies.
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Actualització anual



Serveis per a tothom

Serveis presencials d’orientació a la seu 
d’Educaweb

Oferim dos tipus de serveis en funció de la situació i les necessitats 
personals:

·  Servei d’orientació acadèmica i professional
Procés d’anàlisi adreçat a totes aquelles persones que se senten 
desorientades en l’elecció dels estudis, la professió o el lloc de treball.

· Servei d’informació i assessorament
Servei adreçat a aquelles persones que saben el que volen però tenen 
dubtes concrets sobre la seva elecció.

Servei telefònic d’orientació acadèmica i professional
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Serveis telefònic i en línia d’orientació
acadèmica i professional

S’atenen les consultes, es resolen els dubtes i s’acompanya en el procés 
de presa de decisions.

Servei d’orientació en línia d’educaweb

http://www.educaweb.cat/orientacio-online/ 
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Servei d’orientació acadèmica i professional

Servei d’informació i assessorament

3 sessions

1 sessió

Servei en línia

Servei 
telefònic

Gratuït

0.90€/minut (IVA inclòs des de xarxa fixa i 
1.27€/minut (IVA inclòs) des de xarxa mòbil

Servei telefònic d’orientació acadèmica i professional

Horari
De dilluns a dijous 
de 8.30h a 14h i de 15.30 a 17.30h

Divendres i estiu :  de 8.30 a 15.30 h

807 288 879
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Olga Valls Joana

ovalls@educaweb.com
www.educaweb.cat

C/Aragó, 631-633, local 1-2
08026, Barcelona
Tel. 932 151 365


