
Feli Rodríguez

PROGRAMA
D’ORIENTACIÓ

SOBRE LA TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

Edicions l»ælber



ÍNDEX

Introducció ............................................................................................................................................................. 5

GUIA DIDÀCTICA

Activitats per als alumnes
1. Motivació .................................................................................................................... 15
2. Coneixement de si mateix: Autoconcepte .................................. 17
3. Coneixement de si mateix: Valors ..................................................... 19
4. Coneixement de si mateix: Aptituds i capacitats ................. 21
5. Coneixement de si mateix: Interessos i preferències ...... 23
6. Informació del Sistema Educatiu ........................................................ 26
7. Aproximació a l’entorn laboral ............................................................ 30
8. Saber prendre decisions .............................................................................. 32

Activitats per als pares
1. Motivació .................................................................................................................... 37
2. Informació del Sistema Educatiu ........................................................ 39

Bibliografia
Bibliografia ...................................................................................................................... 43

ANNEX FOTOCOPIABLE

Activitats per als alumnes
1. Motivació .................................................................................................................... 49
2. Coneixement de si mateix: Autoconcepte .................................. 54
3. Coneixement de si mateix: Valors ..................................................... 56
4. Coneixement de si mateix: Aptituds i capacitats ................. 58
5. Coneixement de si mateix: Interessos i preferències ...... 60
6. Informació del Sistema Educatiu ........................................................ 64
7. Aproximació a l’entorn laboral ............................................................ 72
8. Saber prendre decisions .............................................................................. 73

Activitats per als pares
1. Motivació .................................................................................................................... 81
2. Informació del Sistema Educatiu ........................................................ 85

Full de registre de traspàs a la secundària
Full de registre de traspàs a la secundària ...................................... 93

Proposta d’entrevistes
Proposta d’un model d’entrevista d’orientació
dirigida a alumnes de sisè ............................................................................... 97
Proposta d’un model d’entrevista d’orientació
dirigida a pares ........................................................................................................... 98



Introducció
El Programa d’Orientació sobre la transició de primària a secundària és una eina per ajudar
els joves de sisè de primària en la seva transició cap a la secundària tenint en compte tot el
que això comporta: nous professors, nous companys, canvis en l’àmbit curricular, canvis en
el clima educatiu amb normes i valors diferents, etc. En definitiva, vol respondre a la neces-
sitat de preveure possibles dificultats, abans, durant i després del canvi. Aquest Programa
pretén ajudar els alumnes a saber més d’ells mateixos, a reflexionar sobre les decisions de la
vida, a informar-se i a formar-se i, en definitiva, a millorar la seva maduració personal i vo-
cacional. El Programa està destinat als mestres de tots els alumnes de segon curs del Cicle Su-
perior de primària.

L’orientació ha d’ocupar un lloc fonamental en el procés educatiu del nen i ha de respondre
a la seva realitat personal i social; tenint en compte aquests principis, els principals objectius
del Programa són:

- que l’alumne prengui consciència de la seva situació personal, dels seus valors, dels
seus interessos i preferències i de les seves capacitats;

- que l’alumne tingui informació suficient sobre el sistema educatiu i la nova realitat
escolar;

- que l’alumne tingui un primer coneixement sobre el seu entorn socioprofessional;

- ajudar l’alumne a desenvolupar unes estratègies i unes habilitats per poder prendre
decisions que siguin coherents amb la seva realitat personal.

La metodologia que s’ha tingut en compte per portar a terme el programa permet als alum-
nes experimentar, recollir respostes, fer deduccions, motivar el diàleg, reflexionar i fer con-
clusions sobre les activitats proposades; aquestes activitats estan basades en els tres principis
metodològics d’intervenció:

- Prevenció: s’actua abans que sorgeixi el problema.

- Desenvolupament: implica una orientació que atén tots els aspectes del desenvolu-
pament humà.

- Intervenció social: l’orientació té en compte el context i la possibilitat d’intervenir en
el propi context.

El pas de l’educació primària a l’educació secundària planteja canvis importants en la vida
de l’alumne. Tot i que sabem que una mateixa transició pot ser dura per a uns i lleugera per
a altres, ja que depèn de molts condicionants, estem d’acord que en aquestes etapes les di-
ficultats derivades de la transició es multipliquen degut a la gran quantitat de canvis als quals
estan sotmesos els nens i nenes que passen de la infantesa a l’adolescència. En aquesta línia,
la implicació de tots els agents (família, alumnes i mestres) contribueix favorablement en
aquest procés i s’ha tingut molt en compte al llarg del Programa. Ajudar aquests joves a estar
preparats i a conèixer molt bé allò amb què s’enfrontaran de nou és una tasca prou impor-
tant i necessària a tenir en compte dins el projecte d’escola.
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Ocupar-se de les transicions suposarà estimular desigs de creixement i il·lusió per saber i co-
nèixer; en aquest sentit, cuidar els trànsits significa pensar i organitzar la manera d’acom-
panyar els alumnes a la nova etapa. Des del centre de primària cal poder preparar i ajudar
a comprendre aquests canvis suavitzant les diferències i les adaptacions. Cal vetllar per una
transició que signifiqui “continuïtat” i no “ruptura”.

Cal destacar que el Programa no es desenvolupa al marge de les activitats d’escola, sinó que
es contempla dins el Projecte Curricular de Centre en el bloc d’Acció Tutorial. És per això,
que en l’horari del segon curs del Cicle Superior caldria incloure el temps de dedicació al de-
senvolupament de les activitats del Programa d’Orientació.

Per tal de garantir la continuïtat de l’orientació en el centre és necessària una persona que es
responsabilitzi de la coordinació i la posada en marxa del Programa (la mestra d’educació
especial, el tutor del curs...); les altres funcions, com les de planificar, passar activitats, fer en-
trevistes, traspassar la informació, fer el seguiment..., poden repartir-se entre la persona de
l’EAP i el tutor del curs. Les trobades amb els pares i els alumnes es poden realitzar dins la
franja horària en la qual el tutor/mestre té assignada l’Orientació; es poden fer cada 15 dies
o quan no s’hagin de realitzar les activitats generades amb el grup classe.

Les persones que participen en el Programa han de motivar (creant a la classe un clima de
reflexió, implicació, acceptació i col·laboració amb el grup), ajudar i clarificar els dubtes dels
alumnes, tant pel que fa referència als objectius com a les activitats.

ESTRUCTURA DEL LLIBRE I DE LES SESSIONS

El Programa d’Orientació sobre la transició de primària a secundària es divideix en dues parts:
una guia didàctica i un annex fotocopiable. 

A la guia didàctica hi trobareu la programació destinada als mestres i/o orientadors; per tal
d’ajudar-los a trobar idees i a clarificar conceptes s’inclou en aquest apartat la següent in-
formació: temporalització, recursos, objectiu de l’activitat i procediment. També es tenen en
compte els passos a seguir en les diferents àrees i els coneixements previs dels alumnes.

A l'annex fotocopiable hi trobareu les activitats i els originals que cal fotocopiar en fulls per a
transparències per als alumnes, els originals que cal fotocopiar en fulls per a transparències
per als pares i el full de registre de traspàs a la secundària per al mestre i/o orientador. 

El full de registre de traspàs a la secundària (pàgines 93-94) és una eina per recollir infor-
mació sobre els alumnes. És recomanable omplir-lo conjuntament amb les persones que han
intervingut en el desenvolupament del Programa d’Orientació. Aquest full reflecteix el resul-
tat de les activitats i les diverses trobades amb pares i alumnes i, per tant, esdevé un resum
del que s’ha treballat durant tot el curs. A l’apartat 7 d’entrevistes hi ha espai suficient per-
què el tutor pugui explicar el que li sembli més oportú després d’haver realitzat les entrevis-
tes amb la família i amb l’alumne (al final del llibre hi ha unes pautes d’entrevista). Aquest
full de registre inclou un apartat destinat a possibles observacions que cal esmentar i el con-
sell orientador que pot aportar l’equip de professionals implicats en el desenvolupament del
Programa (tutor, mestre d’educació especial, psicòleg) com un aspecte important a tenir en
compte per part de l’equip docent del nou centre de Secundària.

A part d’aquest full de traspàs d’informació entre els docents de primària i secundària, cal tenir
en compte el document que prepara l’EAP de la zona, amb les dades per a l’orientació es-
colar en finalitzar l’etapa d’Educació Primària.
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Petit, mitjà, gran, el 3r de quatre germans...

(Aquest apartat és interessant que l’ompli el tutor;
escriure si l'alumne ha superat els cicles)

(L’alumne pot omplir aquest apartat)

(L’alumne pot omplir aquest apartat)
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El Programa pot iniciar-se al primer trimestre. En aquesta primera fase de planificació s’han
de contemplar els següents aspectes:

- Si es creu convenient, les activitats destinades als pares i que fan referència a l’àrea
de motivació i implicació del Programa i al coneixement del sistema educatiu es
poden realitzar en la reunió que normalment es fa amb ells a principi de curs. Si es
considera més adequada una reunió únicament i exclusivament pel tema del traspàs
de la primària a la secundària dels seus fills seria millor fer aquesta reunió durant el
segon trimestre; d’aquesta manera els pares poden ajudar els seus fills a resoldre els
dubtes que els sorgeixin. Cal tenir en compte que és llavors que es fan les portes
obertes als IES. 

- L’activitat que fa referència al sistema educatiu s’ha de realitzar abans de la preins-
cripció al centre de Secundària, amb la intenció que els alumnes tinguin una primera
idea del que es trobaran al nou centre. La resta d’activitats es poden planificar se-
guint la numeració de les activitats proposades.

- A finals del mes de maig o a principis del mes de juny es recomana haver finalitzat
totes les activitats destinades als alumnes i als pares. També el recull o el resultat d’a-
questes en el full de registre de traspàs a la secundària. 

El calendari que es proposa és orientatiu. El mestre, tenint en compte el seu grup classe i les
necessitats o els interessos dels seus alumnes, pot optar per altres maneres d’organitzar-se:
fer les activitats en una sola sessió, combinar el treball oral i escrit en les dues sessions, etc.

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER
En la reunió d’inici de
curs amb els pares:
(Activitat 1) Motivació i
(Activitat 2) Informació
del Sistema Educatiu

Nota: l’activitat 2 es pot
passar al segon trimestre
si es considera més
oportú.

1a Quinzena
(Activitat 1) Motivació 

2a Quinzena
(Activitat 2-Treball oral)
Coneixement de si ma-
teix: Autoconcepte

1a Quinzena
(Activitat 2-Treball escrit i
reflexió grupal) Coneixe-
ment de si mateix: Au-
toconcepte

2a Quinzena
(Activitat 3 – Treball oral)
Coneixement de si ma-
teix: Valors

1a Quinzena
(Activitat 3-Treball escrit i
reflexió grupal) Coneixe-
ment de si mateix: Va-
lors

1a Quinzena  
(Activitat 6) Informació

del Sistema Educatiu.
Es realitza aquesta acti-
vitat per anticipar la infor-
mació sobre el nou
sistema educatiu abans
de la pre-matriculació als
instituts.

2a Quinzena (Activitat 6)
Informació del Sistema
Educatiu. Continuar amb
l'activitat i preparar la
possible trobada amb els
informadors dels instituts.

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY
1a Quinzena
(Activitat 4-Treball oral)
Coneixement de si ma-
teix: Aptituds i capaci-
tats

2a Quinzena
(Activitat 4-Treball escrit i
reflexió grupal) 
Coneixement de si ma-
teix: Aptituds i capaci-
tats

1a Quinzena
(Activitat 5-Treball oral) 
Coneixement de si ma-
teix: Interessos i prefe-
rències

2a Quinzena
(Activitat 5-Treball escrit i
reflexió grupal) 
Coneixement de si ma-
teix: Interessos i prefe-
rències

1a Quinzena
(Activitat 7-Treball escrit)
Aproximació a l’entorn
laboral

2a Quinzena
(Activitat 7-Reflexió gru-
pal)
Aproximació a l’entorn
laboral

1a Quinzena
(Activitat 8-Treball oral) 
Saber prendre deci-
sions

2a Quinzena 
(Activitat 8-Treball escrit i
reflexió grupal) 
Saber prendre deci-
sions

1a Quinzena
Clarificar dubtes i refle-
xionar sobre el treball re-
alitzat durant el curs.
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Les activitats del programa es poden desenvolupar en una o dues sessions amb un temps
aproximat de 45 a 60 minuts, cada dues setmanes. Tot i així, el temps pot variar en funció de
cada centre, la maduració del grup-classe, etc. A vegades serà necessari repetir alguna ses-
sió o algun apartat de l’activitat; per tant, el Programa ha de ser flexible. 

Les activitats que es presenten tenen caràcter oral i escrit. El treball oral segueix sempre una
mateixa pauta: Motivació - Descobriment i Aclariment - Informació. El treball escrit és un com-
plement important durant tot el procés d’aprenentatge i per al desenvolupament maduratiu
personal. La presentació de les activitats és clara i entenedora perquè pugui ser fàcilment
executable per part dels alumnes, després de les prèvies explicacions del tutor/orientador mit-
jançant el treball oral i, en alguns casos, les transparències.

INTRODUCCIÓ

8




