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1. AGRAÏMENTS

A les nostres famílies, pel suport i el temps,
en especial als nostres fills i filles per tota
l’espera.

A Neus Casado Torres, per coordinar el grup
amb amor, paciència, professionalitat, cura i
compromís, per tot el que sembra amb açò.

A les nostres mares i pares, per la contribució
a ser el que som.

A les nostres escoles, per la confiança; a les
nostres companyes i als nostres companys,
pel que ens ensenyen dia a dia, per fer-nos
créixer tant; a les nostres xiquetes, xiquets, i
les seues famílies, per totes les oportunitats
d’aprendre que ens brinden.

A la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball.
A la Direcció General d’Inclusió Educativa de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
A la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), pel
suport constant.
A la UCEV, on es fonamenta el grup d’Orientadores, per la confiança dipositada i el suport, per ser una xarxa viva. Al seu Consell Rector, a l’atenta mirada de Miquel Ruiz i
Pepe Albors per creure sempre en nosaltres
i transmetre’ns-ho.
A totes i cadascuna de les persones que
formen o han format part del grup d’Orientadores, per les aportacions, pel respecte,
per l’estima i per la professionalitat que es
dona dins d’aquest espai de participació,
sempre lliure.

4

Als nostres equips d’Orientació per la seua
tasca, sovint en l’ombra, per l’esperit de lluita
que mostren, per creure en la inclusió.
A totes les autores i autors que ens han inspirat i inspiren, a la generositat de compartir
coneixement.
A aquelles situacions que tinguérem en la
vida i vàrem poder veure com una oportunitat
per créixer.
A la sensibilitat que ens acompanya per a dedicar-nos a l’orientació amb aquesta mirada.
A la inquietud, les ganes d’aprendre i treballar
que formen part de nosaltres, i ens fa equip.
A la complicitat i la generositat que sustenta
aquesta guia.
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2. PRÒLEG
Orientació amb arrels
cooperatives
Les arrels més profundes del cooperativisme,
aquelles històricament presents en el moment
que els Pioners de Rochdale engegaren el
primer projecte cooperatiu modern el 1844, ja
ens parlen d’una mirada que hui probablement
qualificaríem d’inclusiva: donar resposta a les
precàries condicions laborals de les persones
treballadores, fer-ho des d’una perspectiva
d’equitat (Rochdale Equitable Pioneers Society
fou justament el nom d’aquell primer projecte
cooperatiu), prioritzar la dignitat i els drets de
totes les persones implicades en el projecte...
Si som conscients d’aquestes arrels, no em
sembla casual que a casa nostra, a la casa del
cooperativisme educatiu valencià, una de les
branques que amb més vigor ha crescut en el
projecte de la UCEV haja estat, precisament,
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la de la Comissió d’Orientadores. Nascut
el 1996, aquest equip de les orientadores
i orientadors de les escoles cooperatives
valencianes ha esdevingut un espai de
treball col·laboratiu que fa xarxa al voltant de
l’orientació; un espai de creixement, formació i
també d’enfortiment dels projectes educatius
dels centres cooperatius.
Aquesta Guia s’ha enfrontat al repte
estimulant i alhora desafiador de plasmar la
visió de l’orientació acadèmica i professional
que la Comissió ha bastit al llarg d’anys de
treball continuat. Pense que el resultat mereix
diferents valoracions positives: abans de tot,
pels continguts, elaborats amb cura pels
diferents companys i companyes redactores;
però també pel que l’obra en si representa: la
constatació de la vàlua que la trajectòria de la
Comissió d’Orientadores ha tingut, té i de ben
segur tindrà per a la UCEV.
Aquesta vàlua rau en la necessària
especialització que ara i ací, als nostres centres
educatius, requereix una orientació de qualitat,
una preocupació i una ocupació constants del
grup d’orientadores i orientadors que formen
la Comissió i que aquesta Guia transmet.
Però crec que la vàlua de la trajectòria de la
Comissió d’Orientadores de la qual aquesta
Guia és un reflex, rau també en la seua
coherència amb aquelles arrels cooperatives
que esmentàvem adés. Una orientació amb
la mirada posada en la inclusió, en l’equitat i
en el lloc central que les persones (l’alumnat,
les famílies, el professorat) han de tindre en

la tasca orientadora. I d’ací la necessitat de
l’aprofundiment en l’autoconeixement, en el
treball de les emocions, en la consideració de
l’entorn social i familiar com a marc d’anàlisi i
d’actuació, en la sensibilitat envers aquelles i
aquells més vulnerables...
El resultat, una visió de l’orientació que
comença en la infància, es prolonga al llarg
de les distintes etapes educatives i, estem
convençuts, prompte fixarà l’atenció en reptes
imminents: l’orientació dins del camp creixent
de la formació professional i, amb això, la
consolidació d’una orientació al servei d’una
educació al llarg de la vida.
Actualment, la mirada centrada en la inclusió,
l’equitat i les persones és present en molts
àmbits i en són ja molts i moltes (ciutadans,
professionals, col·lectius i entitats, institucions
públiques, etc.) els que la comparteixen.
Felicitem-nos-en: que el discurs sobre la
inclusió cada vegada tinga més centralitat
a la nostra societat, amb tota l’exigència de
canvis, de superació de barreres de tot tipus
que comporta, és una magnífica notícia. No
obstant això, sabem bé que per virar la nau
de la societat en una direcció inclusiva queda
molt per fer, també al si del sistema educatiu.
El cooperativisme d’ensenyament, però, no
ha assistit mai passivament a aquest viratge:
tot al contrari! Com a mostra, les reflexions i
orientacions que trobareu en aquesta Guia:
un document ancorat en una idea ben
determinada d’entendre l’orientació educativa
i, per mi, un document que es nodreix de les
millors arrels del cooperativisme.
Miquel Ruiz, President de la UCEV
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“ La vida és el procés
d´arribar a ser”
Anaïs Nin
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3. INTRODUCCIÓ
Qui som i per què aquesta guia
Què trobaré en ella
Som un grup d'orientadores i orientadors que
treballem en Cooperatives Valencianes
d'Ensenyament. Aquesta comissió es va
crear en el curs 1996-1997 i des d’aleshores
s'ha mantingut activa fins hui.
Ens uneix la nostra passió per la tasca que
desenvolupem a les nostres escoles, la nostra
lluita per la inclusió plena, la nostra manera
de veure i entendre el món de l'educació.
Aquesta guia és una reflexió conjunta
sobre aquells aspectes que considerem que
influeixen en l’evolució personal, acadèmica i
professional de l’alumnat.
En la seua redacció hem volgut atendre tot
allò que cuidem en el dia a dia, hem volgut
una guia accessible, una guia inclusiva, una
guia on tots i totes ens puguem reconèixer.
Per a nosaltres l'orientació acadèmica i
professional és un procés que comença en
la infància i que s’estén al llarg de tota la
nostra vida.

Entenem que per a una orientació professional
ajustada, abans necessitem treballar diversos
aspectes. És necessari prendre consciència
que l'origen d'aquest procés està en els
primers anys de vida, per a poder acompanyarlo des de l'inici.
Que important és aprendre a veure'ns
des de la infància! Conèixer-nos, saber
situar-nos respecte a qui som, a cada
moment i en cada context.
Aprendre a generar alternatives ens permet
canviar de rumb, ens ensenya que podem
anar en una direcció i també tornar al punt de
partida si és això el que necessitem.
Prendre decisions és una cosa inherent a
l'ésser humà, ho fem en totes les etapes de la
nostra vida de manera més o menys conscient.
Aquesta guia és un acompanyament en
aquesta presa de consciència de totes
aquelles coses que estan ben connectades
amb el procés d'orientació acadèmica i
professional que comença en l’etapa infantil.
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“El mapa no és el territori”
Alfred Korzybski
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4. MAPA: On soc
L’orientació acadèmica i professional
Una mirada des de les Escoles Cooperatives

El mapa de l'orientació acadèmica i professional
té una nova mirada des de la UCEV.
La nostra guia proposa un enfocament de
cooperació de tot l'entorn que envolta el
nostre alumnat.
Tradicionalment l'assessorament es basava en
l’eixida, nosaltres el plantegem com un inici.
El full de ruta en aquest assessorament no
és en acabar l'etapa sinó en començar la vida
escolar. La guia es presenta com un mapa
viu, que canvia i evoluciona.
La idea de mapa porta amb si la imatge mental
de camins, indicacions, opcions per triar.
No obstant això, el mapa som també
nosaltres, amb estils propis, preferències
personals... Aquest territori va creixent amb
les vivències individuals que acumulem.

Basant-nos en aquesta idea, la guia vol
sensibilitzar i acompanyar l'equip docent,
l’alumnat i les famílies, sense centrar-se
en la idea d'una decisió final, sinó com una
adquisició de competències necessàries per
a gestionar el procés.
Amb aquesta mirada integradora, tot
l'alumnat va coneixent les seues preferències,
habilitats i metes, des d'una perspectiva
lliure de prejudicis, on qualsevol somni es
construeix i transforma a poc a poc.
Com a orientadores i orientadors veiem una
diversitat d'alumnat a les nostres aules, que
comporten tants mapes com persones.
Acompanyar de manera personalitzada és el
nostre objectiu.
Som mapes únics.
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"La consciència és la brúixola de l'home"
Vincent Van Gogh
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5. LES NOSTRES BRÚIXOLES:
On m’oriente
5.1 L’autoconeixement: Em veig
L’autoconeixement és saber mirar cap a dins
com a forma d'aprendre a mirar cap a fora.

Requereix
dedicació,
acompanyament.

consciència

i

Significa buscar en nosaltres mateixos,
reconèixer les nostres emocions, interessos,
motivacions, els nostres punts forts, les
nostres febleses…

Això de conèixer-se pot ser fascinant quan
descobrim característiques nostres que ens
ajuden, ens orienten i d'alguna manera podem
acceptar i encaixar de manera positiva.

Per a cada persona serà diferent, tant
en el punt de partida com en el seu
desenvolupament personal.

També pot ser incòmode quan allò que
descobrim no ens agrada tant o no podem
sostenir-ho, atendre-ho en aquest moment....

L'autoconeixement
comença des de
la infància. Ens ajuda a situar-nos en el
món, en un context i unes circumstàncies
determinades i úniques per a cada persona.

Em veig

Em sent

Em moc
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"Em pinte a mi mateixa perquè
soc a qui millor conec”
Frida Kahlo

Dins de l'autoconeixement posarem atenció
en explorar i tenir en compte:

● L’AUTOESTIMA. Acceptar-se a un mateix.
Aquest aspecte es construeix a la primera
infància i es va desenvolupant amb les
nostres experiències al llarg de la vida.
Implica l’afecte, la valoració i el respecte
cap a la pròpia persona i per consegüent
cap al seu context.
Una autoestima ajustada ens permetrà
exercir de forma saludable una capacitat
crítica tant en l’àmbit personal com social.
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"No podem deixar que les
percepcions limitades dels altres
acaben definint-nos"
Virginia Satir

● L'AUTONOMIA PERSONAL. Explorar per
a veure.
Podem considerar que som persones
autònomes, en una situació determinada,
quan som capaços de resoldre-la, de
vegades a soles, de vegades amb ajuda.
Conèixer-nos afavorirà adonar-nos, quan
necessitem aquesta ajuda i demanar-la.

"Qualsevol ajuda innecessària
és un obstacle per al xiquet"
María Montessori

● L’AUTOCURA. Oferir-se benestar.
L’autocura és tenir-me en compte i atendre
les meues necessitats sense deixar de veure el
món. Per fer-ho cal aturar-nos, mirar, identificar
allò que volem i donar espai a atendre-ho.
Per a cada persona cuidar-se pot ser una
cosa diferent: pot ser aprendre a dir “NO”,
atrevir-se a demanar, pot ser simplement
escoltar el nostre cos i donar-li cura, descansar,
o prendre’s una vesprada lliure; per a altres pot
ser atendre els seus estudis...
És fer eixes coses que cuiden i respecten la
nostra persona i la nostra salut física i emocional.

"Només valdrà la pena si t'abelleix,
si t'interessa de veritat.
Mai no aconseguiràs fer bé res
que no t'abellisca fer"
Almudena Grandes
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5.2 El món emocional: Em sent
Aprendre a bussejar en el nostre món
emocional abans de nadar en la superfície.
El nostre estat emocional influirà en les
nostres decisions, relacions, actuacions i
interpretacions del context. És per això que és
molt important saber identificar com sentim
en cada moment.
Totes les decisions i experiències que vivim
al llarg de la vida comporten emocions i
totes són vàlides per construir el nostre
món interior.
Les emocions ens informen d’allò que ens
passa per dins.

“D’això es tracta,
d'ampliar les nostres maneres d'estar per a poder triar
i no funcionar de manera automàtica”
Mireia Simó Rel
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Per atendre la nostra competència emocional
posem atenció als següents aspectes:

● La regulació emocional
Quan les nostres emocions estan en un
cert equilibri, diem que estem regulats o
regulades emocionalment.

"Quan estàs present, pots permetre
que la ment siga com és sense
embolicar-te en ella"

Quan les persones estem així sentim
l'activació suficient per a adonar-nos del
que passa fora i dins de nosaltres i també
la calma suficient que ens permet pensar i
prendre decisions.

Eckhart Tolle

Conèixer-nos ens permet anticipar-nos, saber
identificar la nostra disponibilitat emocional
i afavorir la gestió d'una situació determinada.
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● Moure’s en la incertesa
Moure´s en la incertesa és continuar quan
no sabem el camí, seguir malgrat no poder
preveure el resultat, és atendre allò que ix i no
estava previst.
La incertesa pot generar una certa ansietat,
estat d’alerta. Acceptar que hi ha coses que
no estan a les nostres mans ens ajudarà a
transitar-la.
En tota presa de decisions cal assumir una part
de dubte, en el procés d’orientació acadèmica
trobem molts moments d’incertesa.
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"Hem d'habituar-nos a viure amb la
probabilitat i no amb la certesa”
Giorgio Nardone

● Sostenir la frustració
De vegades, no aconseguim o no ocorre allò
que ens agradaria o esperàvem i es produeix
en nosaltres un malestar al qual anomenem
frustració i que vivim d’una forma i intensitat
diferent segons la situació i la persona.
Sostenir-la és atendre-la, escoltar-la… viure
l'experiència, fer-li front sense fugir, aprendre
a reconèixer el que necessitem en eixe
moment ens ajudarà a transitar millor l'angoixa
que ens produeix.
Les persones molt exigents, sovint, pateixen
la frustració. És important donar-nos permís
per cometre errades i acceptar-les com a
part de la vida.
Aprendre d’elles ens ajudarà a sostenir-nos
en situacions futures i ens ajudarà a assolir
una actitud flexible.

"L'aventura val la pena en si mateixa"
Amelia Earhart
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● Gestió de conflictes
Un conflicte és una situació per a la qual
no tenim una solució a l’abast. Podem tenir
un conflicte amb altres persones o amb
nosaltres mateix.
Els conflictes són presents en totes les etapes
de la vida i varien segons l’edat i la persona.
Poden generar emocions diverses. Diguem
que sabem gestionar bé un conflicte quan
ens sentim capaços de fer-li front de forma
regulada i ajustada a la situació.
Quan un conflicte roman obert, ens ocupa
pensaments, sembla que no ha acabat.
Quan fem una bona gestió sentim que trobem
una solució i que podem tancar l’assumpte.
Les solucions no sempre són les que esperem
inicialment, el pensament flexible ens facilita
trobar més opcions.
Els conflictes no són bons ni roïns, són
situacions que ens indiquen que cal posar una
atenció especial per atendre’ls. Confrontarlos ens ajuda a créixer i ampliar recursos per
continuar fent-los front.
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“La més perillosa manera
d'enganyar-se a un mateix és creure
que només existeix una realitat”
Paul Watzlawick

● Actitud i pensament flexible
Una actitud flexible ens ajudarà a obrir
la mirada i trobar camins alternatius,
especialment quan tenim dubtes amb
alguna decisió.
És important treballar la creativitat per a poder
desenvolupar aquest pensament divergent.
Això ens ajudarà a ser capaços de canviar
l’enfocament i generar noves alternatives de
resposta davant una mateixa situació, creantne opcions, triant i experimentant al llarg de
tota la nostra vida. Un pensament flexible ens
permet ser més resolutius i això ens ajuda a
mantindre l’equilibri personal.

"M'agraden les persones que veuen
la vida amb ulls diferents dels altres,
que consideren les coses d'una altra
manera que la majoria”
Carmen Laforet

Les emocions són com el cabal d’un riu.
Si flueix de forma estable, equilibrada
i suficient, donarà vida al seu voltant i
creixerà un bon ecosistema. Però si flueix
de forma torrencial, sense control, es
desbordarà sense trobar el camí.
Per aquest motiu hem d’aprendre a regular
i gestionar les emocions dins del seu cabal.

21

“Acompanyar no és substituir,
acompanyar és comprendre,
és caminar junts
sense canviar les petjades pròpies”
Abel Pérez Rojas
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6. ELS NOSTRES CAMINS: Em moc

● El procés de presa de decisions.
La presa de decisions és un aspecte clau
en tots els àmbits de la nostra vida i es posa
de manifest d’una forma molt evident en
l’orientació acadèmica i professional.

“En cada assoliment, en cada avanç
hi ha també una pèrdua”
Roger Solomon

L'escola, pel seu caràcter divers i inclusiu, és un
àmbit idoni per facilitar el desenvolupament
de les diferents competències que es troben
implicades en aquest procés.
Treballar-lo amb l’alumnat al llarg de
tota l’escolaritat facilitarà l’acció i la
responsabilitat en les tries que duga a terme.
La vida són decisions
Viure implica prendre decisions. Cada dia
ho fem sobre infinitat de coses, en diverses
situacions i contextos. Fins i tot quan pensem
que no decidim ja prenem una decisió.
Presa de consciència: adona’t
Hi ha molts factors que influeixen en les
decisions: el nostre temperament, l’estat
d’ànim del moment, l’entorn, la implicació
personal... Prendre consciència de tot açò ens
ajuda a fer una tria més ajustada.
Saber renunciar
Tota decisió implica un guany i una renúncia
siga més o menys conscient. Acceptar açò
i saber sostenir la frustració ens ajudarà a
passar a l’acció.
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Tipus de decisions
No donem la mateixa importància a totes les
decisions, algunes són més lleugeres i altres
les vivim de manera més transcendent. Allò
que per a una persona és una decisió vital per
a una altra pot resultar un pas senzill.
Les decisions poden ser impulsives, que
són decisions inconscients, automatitzades, i
gasten poca energia, per tal de ser operatives.
Us imagineu pensar-ho tot? Les trobem en
gestos diaris, els quals no serien adaptatius
si foren raonats. Són decisions que no
requereixen ser pensades.
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També prenem decisions de costum, eixes
que són quotidianes, que formen part d’un
hàbit. Per exemple, tots els dies no pense per
on vaig a l’escola.
Ací ens ocupem especialment de les
decisions raonades. Aquestes es donen
quan percebem certa tensió en la tria, de
vegades perquè resulten noves, de vegades
perquè són importants, de vegades perquè
ens atrauen i les rebutgem a parts iguals.
Quan es dona aquesta situació, necessitem
aturar-nos i pensar. Requereixen recollir
informació, valorar els riscos i assumir les
conseqüències
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● La presa de decisions en l’orientació
acadèmica-professional.
Aquest procés implica moviment i diverses
accions: actue!
RECOLLIR INFORMACIÓ.
Del que sé de mi, les meues motivacions,
interessos i aptituds,
Del meu entorn pròxim, les persones que
em poden ajudar a completar i ajustar la
meua realitat.
De les opcions formatives en acabar 4t d’ESO.
Arribat a aquest punt em pot ajudar
fer-me algunes preguntes reflexives com ara:
necessite més informació? Són ajustades les
meues expectatives? Per què trie açò? Per
la meua família, les amistats, per prestigi, per
l’eixida...?
Quan una opció s’alinee amb tota la
informació recollida, més probabilitats de
satisfacció tindré.
Ens centra en les diferents opcions a analitzar.
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ANALITZAR OPCIONS
Implica reconéixer aquelles opcions que
m’atrauen i fer una anàlisi.
Cal tenir en compte que cap opció és
“perfecta”, que valorar produeix cert vertigen
i certa por a equivocar-nos. Aquesta por és
adaptativa quan ens ajuda a ajustar la tria i pot
complicar-nos l’elecció si ens paralitza.
Totes les opcions podem repensar-les, després
d’un temps en marxa, quan les coneixem des
de dins i sabem realment el que impliquen. Cap
no és determinant, no puc decidir als 16 anys
tota la meua vida! En cada moment decidisc el
que tinc davant meu.
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El nostre sistema acadèmic ens permet
transitar per diferents itineraris, es tracta de
crear camins personalitzats per passar a triar.
TRIAR: prenc la decisió i passe a l'acció. És el
moment de fer, parem un poc el pensar per
passar a experimentar.
EXPERIMENTAR: viure l’experiència és
incorporar més aprenentatges. De vegades,
si experimentem se’ns obrin noves opcions
per valorar.
VALORAR:
incorporat.

l’experiència

i

l’aprenentatge

Decidim amb el que tenim i amb el que som
en aquell moment,
Si la valoració és positiva, es tanca el cicle. Si
no és així, es reinicia el procés.
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A caminar s’aprén caminant, a prendre decisions s’aprén decidint
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7. REBOST: On busque

Trobareu el nostre rebost a la web de la
UCEV: allí teniu una selecció de materials
pràctics que volem que estiguen vius i actius
al món digital.
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https://www.ucev.coop/orientadores/rebost
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"L'experiència dels xiquets hauria de ser
l'aliment de l'escola: la seua vida, les seues
sorpreses i els seus descobriments"
Francesco Tonucci
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