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La taxa d’atur juvenil continua creixent: 

51,6% en joves de 16-24 anys

L’atur de les noies es manté per sota del dels nois:

Nois 34,1% - Noies 26,9 %. (Les noies han invertit més en 

formació i això queda reflectit en el mercat laboral)

La crisi reforça la tendència a augmentar la inversió en 

estudis:

El percentatge de joves que estudien més enllà de l’edat 

obligatòria d’escolarització, ha crescut un 8,7% des del 2007

El context: el mercat de treball

Font: “Estat de la joventut 2012”
Observatori català de la joventut



El context: la formació

Catalunya UE‐27

Abandonament educatiu prematur   26 % 13,5 %

Població 24 anys amb estudis secundaris assolits 62,7 % 79,5 %

Població 30‐34 anys amb estudis superiors 41,3 % 34,6 %

Població de 18‐24 anys que ni estudien ni 
treballen

23,1 % 16,7%

Pes de la formació professional en relació amb els 
ensenyaments obligatoris per països europeus 

16,1 % 27,3 %

Nivell d’instrucció de la població de 25 a 64 anys :
Ensenyaments secundaris obligatoris
Ensenyaments secundaris postobligatoris
Ensenyaments superiors

47,4 %
21,9 %
30,8 %

27, 3 %
46,8 %
25,9 %

Font: L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011



Polarització de l’estructura formativa (alta proporció de 

titulats universitaris (per sobre de la mitjana europea), i alt nombre 

de joves sense titulació postobligatòria. Falten titulats mitjans).

La importància de la formació al llarg de la vida

La importància de l’acompanyament en les transicions 

educatives

Establir mecanismes que garanteixin el retorn de la 

inversió en educació a través del mercat de treball

El context: la formació

Font: “Estat de la joventut 2012”
Observatori català de la joventut



Per què és important l’orientació?

És el procés d’acompanyament en la planificació de la 

carrera professional, plena de transicions, al llarg de tota 

la vida.

Per aconseguir amb èxit la consecució dels propis 

objectius tant acadèmics com professionals i personals.

Fomentant l’autonomia a l’hora de prendre decisions. 



El procEl procéés de decisis de decisióó



El procés de DECISIÓ



Els aspectes clau dEls aspectes clau d’’una bona triauna bona tria

El coneixement del món laboral: 
on, com i quan treballaré?

El coneixement  de l’oferta acadèmica i formativa: 
què puc estudiar, en què em puc formar i on?

L’autoconeixement: 
qui i com sóc jo?



L’autoconeixement



= Integració de 
coneixements, habilitats 
i actituds que permeten 
l’acompliment amb èxit 
en un lloc de treball

Les competències

COMPETÈNCIA



El perfil PERSONAL

Com el veuen els amics i amigues?

Com el veuen els seus 
pares i la seva família?

Com el veuen el tutor o 
tutora i el professorat?

Com es 
veu?



Els diferents condicionants

FAMILIARS
- El nivell socioeducatiu de la família
- Les professions de la família (simpatia o antipatia)
- Les expectatives dels pares (possibles pressions)

SOCIALS
- La moda i els estereotips
- L’opinió de les amistats
- Les professions pròpies de l’entorn on es viu (zona rural, comercial,  

industrial...)
- La mobilitat a altres països

EDUCATIUS
- El rendiment acadèmic, l’aprofitament dels estudis realitzats, els    

hàbits d’estudi assolits.
- Les opinions del/a tutor/a, professorat, orientadors/es, equip 

psicopedagògic, etc.
- Les condicions d’accés a determinades professions (selectivitat, 

proves específiques...)



Els diferents condicionants

PSICOLÒGICS I PERSONAL

- L’edat
- El gènere
- Les capacitats físiques
- La personalitat
- El nivell d’aspiracions
- El grau de maduresa de la presa de decisions 

ECONÒMICS
- La situació econòmica familiar
- El lloc i el tipus de centre escollit
- La durada del estudis i el preu
- La perspectiva de la professió: remuneració, situació real, atur...



Estudiants universitaris que han
participat en programes de mobilitat

Font: Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes, 2011
AQU (Agència per la qualitat del sistema universitari)



Algunes dades importants a tenir en compte

A Catalunya, a batxillerat, les noies són el 54%, tot i així, representen el:
70% en la modalitat d’Arts
60% en la de Ciències
63% en la d’Humanitats i Ciències Socials
19% en la de Tecnologia

En el marc de la formació professional de grau mitjà a Catalunya, els nois 
representen el 59% de l’alumnat matriculat, però són:

> del 30% en cicles d’Administració
10% en els d’Imatge personal i Serveis Socioculturals a la 
comunitat.
90% en cicles d’Informàtica
95% en Edificació i Obra civil o Fusta i moble
98% en Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, 
Manteniment i serveis a la producció o Manteniment de 
vehicles autopropulsats.

Font: Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball
Departament d'Educació



El procés de DECISIÓ



Aspectes que cal conèixer abans
d’escollir una professió

Tasques habituals del professional

Tipus d’eines o materials que utilitza

Condicions de treball: horari, entorn, etc.

Nivell de formació requerit

Característiques personals recomanables

Remuneració econòmica aproximada

Possibilitats de promoció

Situació actual de la professió en el mercat

Perspectives futures de la professió

Professions semblants i relacionades

Llocs on obtenir més informació



El mercat de treball

Impacte de les noves Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació

Globalització de l’economia

Transformació de les formes de treballar i organitzar el 
treball

Transformació dels espais i el temps de treball

Procés de terciarització de l’economia

Noves professions

Transformació de les ocupacions existents

Desaparició d’ocupacions



89% de persones graduades treballen 3 anys després d’haver acabat els 

estudis.

8% dels graduats està a l’atur

85% dels ocupats treballen a temps complert

El sector amb més ocupació és el de la salut (92%) i el de menys ocupació

humanitats (82%)

82% dels ocupats se’ls va exigir titulació per accedir al seu lloc de treball.

85% realitzen funcions de nivell universitari

43% dels enquestats ja tenia feina abans d’acabar els estudis

79% han estat inserits 3 mesos després de finalitzar els estudis

7% han trigat més d’un any en trobar feina

Font: Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes, 2011
AQU (Agència per la qualitat del sistema universitari)

El mercat de treball
Estudiants universitaris



30,13% està incorporat al mercat laboral després d’haver finalitzat els 

estudis.

16,81% compagina feina i estudis.

39,92% continua estudiant nivell superior o incrementa la polivalència en el 

mateix nivell.

13,14% està buscant feina.

Busquen feina segons nivell d’estudis

CFGM: 13,80%       CFGS: 12,53% 

Correspondència entre estudis realitzats i el lloc de treball de primera opció:

CFGM de 67,95%    CFGS de 67,64 %

Tenen una feina relacionada amb els estudis cursats:

CFGM: 68,06%      CFGS: 67,61%
Font: Consell General de Cambres de Catalunya, estudi inserció FP 2011

El mercat de treball
Estudiants de Formació Professional



El procés de DECISIÓ



El sistema educatiu i els seus itineraris

PAU

Carreres 
Universitàries

FP-Cicles
Formatius de 
Grau Superior

Curs

i/o 
prova

FP-Cicles
Formatius de 
Grau Mitjà

*

Programes 
de 

Qualificació
Professional 

Inicial

Formació per 
a l’ocupació

* 
Prova

SI NO

MÓN LABORAL

BATXILLERAT

ESO



Aspectes a valorar abans de 
triar uns estudis

Sistema d’accés als estudis

Continguts

Durada

Titulació al finalitzar els estudis

Centres on s’imparteixen

Sortides professionals

Cost dels estudis

Beques i ajuts

Programes d’intercanvis a l’estranger

Qualitat de l’ensenyament



BATXILLERAT
- Humanitats i ciències socials
- Ciències i tecnologia
- Artístic (Arts plàstiques, imatge i disseny/Arts escèniques, 
música i dansa)

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicles formatius de grau mitjà

- Formació professional específica
- Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
- Ensenyaments esportius

Alternatives de Formació
AMB el Graduat en ESO



Alternatives de Formació
SENSE el Graduat en ESO

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 
INICIAL

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

FORMACIÓ EN CENTRES DE FORMACIÓ NO 
REGLADA



http://www.educaweb.cat
Portal temàtic d’orientació sobre ensenyament, formació i treball

http://orientacio.educaweb.com
Eina d’orientació d’Educaweb

http://www.qestudio.cat
La primera revista d’orientació acadèmica i professional on-line

http://www.educaweb.com/estudios
Diccionari de tots els estudis de formació professional i universitaris

http://www.gencat.cat/ensenyament
La Formació Professional i cercador de centres on cursar els estudis.

http://www.gencat.cat/canaleducacio
Els estudis obligatoris i post obligatoris a Catalunya.

http://www.gencat.cat/universitats
Els estudis universitaris i l’accés a la universitat.

http://estudisuniversitaris.gencat.cat/
Les carreres universitàries explicades i les seves sortides

http://www.xtec.cat/fadults
Informació sobre la formació de persones adultes

http://www.porta22.com
Ajuntament de Barcelona - Porta 22 – Espai de Noves Ocupacions

Webs d’interès: 

www.neptu.cat



Montserrat Oliveras
C/Aragó 631-633 planta baixa, locals 1-2

08026 Barcelona
Tel. 932 151 365
Fax. 934 677 638

orientacio@educaweb.com


