ORIENTACIÓ EDUCATIVA PROVA PRÀCTICA
Context
L’institut X està ubicat en un municipi que té una població d’uns 30.000 habitants, amb una
activitat econòmica predominantment del tercer sector i un nivell socioeconòmic mitjà-baix.
Aquest centre disposa de tres línies de 1r a 4t d’ESO i dues línies de batxillerat. La plantilla
de professorat la formen 48 professors d’educació secundària obligatòria i 1 orientador
educatiu.
Durant el primer trimestre, l’equip directiu està molt amoïnat pel deteriorament de la
convivència en seu centre, principalment, en la relació social entre els alumnes de 2n d’ESO,
fet que ha portat a un augment de les sancions disciplinàries i, per tant, a un elevat índex
d’expedients .
L’equip directiu, per aquest nou curs, planteja la situació a la CAD i demana orientació
educativa. Concretament, assessorament per implicar el professorat, l’alumnat i les famílies a
fi de millorar la convivència i reduir l’aplicació de mesures disciplinàries amb un ús més alt de
pràctiques restauratives i educatives.

Qüestions prèvies
1. Exposeu alguns fonaments teòrics psicopedagògics que haurien d’emmarcar la proposta
d’actuació educativa per millorar la relació social entre els alumnes de 2n d’ESO.
2. Expliciteu les actuacions que prioritzaríeu en la proposta d’actuació educativa, justificantles a partir dels fonaments psicopedagògics esmentats, la normativa vigent així com dels
documents d’organització i gestió del centre. Podeu fer-ho a partir de les funcions que té
assignades l’orientador educatiu en un centre o bé a partir les funcions que té assignades
l’orientador educatiu en un equip d’assessorament psicopedagògic, indiqueu en la vostra
proposta d’actuació educativa sota quina opció ho feu.
Concreció d’una actuació educativa
1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una de les actuacions que heu
proposat. Aquesta actuació a quin dels tres nivells d’intervenció correspon
(prevenció, intervenció o gestió i organització de centre?
2. Concreteu els objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta actuació.
3. Concreteu els indicadors i instruments per al seguiment i per a l’avaluació d’aquesta
actuació educativa i el seu impacte.
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