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Què és Jobland?

Projecte Europeu que té com a objectiu millorar l'aprenentatge professional i l'orientació

professional al llarg de l’educació primària. Aquesta millora abordarà la necessitat de construir

models efectius i recursos innovadors per a prevenir l'abandonament escolar prematur i la

desvinculació educativa d'alumnes i famílies.

Aquest projecte té com a objectiu la millora de la qualitat en els processos d'aprenentatge i

orientació, desenvolupant habilitats clau dels docents i experimentant eines i metodologies

innovadores amb l'ús de noves tecnologies. El projecte examina els models educatius i els

recursos pedagògics en diferents contextos europeus i crea un procés mutu d'intercanvi i

transferència de millors pràctiques.

L’orientació acadèmica i professional a l'escola primària és un desafiament clau en molts

països d’Europa. Tot i que l'orientació acadèmica i professional a primària és un camp

d'estudi relativament nou, és tan important com els altres àmbits treballats dins l’educació

tradicional.

Perquè Jobland?
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El projecte treballa per tal d’aconseguir el seu objectiu amb l’elaboració i execució de 6 

productes intel·lectuals:

1. HABILITATS DE GESTIÓ DE LA CARRERAS - Un marc metodològic per a l'aprenentatge 

professional a l'escola.

2. ENSENYAMENT PROFESSIONAL - Un curs de formació per a ajudar al professorat a 

millorar l'aprenentatge professional a l'escola.

3. DISSENYAR EL MEU FUTUR: Creació d’unitats d'aprenentatge professional 

i videotutorials perquè a que el professorat i equipo orientador del centre els utilitzin amb 

l’alumnat.

4. JOBLAND – Creació del joc educatiu per a escoles amb l’objectiu d’ajudar l’alumnat a 

explorar carreres i desenvolupar habilitats de gestió de la carrera.

5. APRENENTATGE PROFESSIONAL A L'ESCOLA – Elaboració del manual per a docents i 

professionals sobre l'aprenentatge professional a les escoles d’educació primària amb 

materials per dur a terme les activitats.

6. JOBLAND DAY - Seminari de formació virtual a tota Europa sobre l'aprenentatge 

professional a les escoles primàries.

Què contempla?



Project Number 2018-1-

RO01-KA201-049235

Com pot el teu 

centre 

participar?

Actualment, s’està duent a terme la fase de pilotatge de les diferents unitats pedagògiques en els 

6 països participants. 

La participació de les escoles en aquesta fase consisteix en:

- Prova pilot: JOBS UP! 

▪ Objectiu: Aquesta unitat pretén treballar, de forma gamificada, el concepte de 

professions i explorar amb els nens i nenes, quines professions coneixen, així com 

identificar elements (tasques, eines o instruments, …) que poden vincular-se a aquestes 

professions.

▪ Durada: 50 minuts

▪ Requeriments: Pot ser en format digital o analògic.

- Prova pilot: Skills goose game! El joc de la oca de les competències! 

▪ Objectiu: Aquesta unitat treballa les competències transversals de forma gamificada a 

través d'un joc de taula que recull la vida laboral i les professions d'una ciutat. De 

manera col·laborativa, l'alumnat posa en joc diferents competències personals, que els 

ajuden a explorar el món de les professions.

▪ Durada: 60 minuts

▪ Requeriments: Pot ser en format digital o analògic.
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- Prova pilot: SelfNET! 

▪ Objectiu: Aquesta unitat treballa l'autoconeixement a través de dues activitats. En la 

primera, l'alumnat explora els aspectes i vocabulari a tenir en compte en un procés 

d'autoconeixement i en la segona activitat, és el propi alumnat el que realitza, a través 

d'una producció pròpia, el seu procés d'autoconeixement.

▪ Durada: 60 minuts

▪ Requeriments: Pot ser en format digital o analògic.

Com pot el teu 

centre 

participar?

Tenint en compte l’actual context causat per la pandèmia de la Covid 19, s’ha realitzat una adaptació

metodològica de les diferents activitats, per tal de poder-se desenvolupar de forma segura i atenent les

recomanacions de les autoritats sanitàries.
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Qui forma part 

del projecte?

A Jobland estan implicades 9 organitzacions de 6 països de la Unió Europea.

D’EP Institut

Descripció: D’EP és una organització especialitzada en l’àmbit social que realitza activitats de 

recerca sociològica, consultoria i serveis relacionats amb l’orientació acadèmica i professional al llarg 

de la vida. Té com a finalitat recolzar les persones, les empreses, institucions públiques i entitats 

sense afany de lucre en la seva presa de decisions. D’EP està estructurada en un Institut d’Estudis, 

un Servei de Projectes Educatius i Orientació, i una activitat de Consultoria Estratègica.

Web: www.dep.net

País: España

CASCAID LIMITED

Descripció: CASCAID és un proveïdor d’EdTech amb seu al Regne Unit i un productor líder de 

solucions de tecnologia d’orientació i informació sobre les carreres professionals, com Kudos.

Web: www.cascaid.co.uk

País: Regne Unit

http://www.dep.net/
http://www.cascaid.co.uk/
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Qui forma part 

del projecte?

VIA University College

Descripció: El VIA University College, situat a la regió central de Dinamarca, forma professors, 

especialistes en educació i professionals de l’orientació, entre d’altres. La seva investigació inclou 

noves metodologies, així com orientació i assessorament per a la justícia social.

Web: www.viauc.com

País: Dinamarca

Instituto Comprensivo Di Maniago

Descripció: El centre educatiu unifica les escoles primàries i secundàries inferiors de Maniago i 

opera amb la finalitat de difondre dins de la institució l’experiència europea de l’antic Circolo

Didattico, que ha implementat projectes europeus des del 1996. Té una població escolar d’uns 1.300 

estudiants, dels quals més de 200 són d'Àfrica, Balcans, Índia, Bangladesh i Xina. El nombre total de 

professors és d’uns 150.

Web: www.icmaniago.it

País: Itàlia
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Qui forma part 

del projecte?

Centro Studi Pluriversum SRL

Descripció: Una empresa especialitzada en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional, que 

ha planificat, proporcionat serveis i gestionat projectes dins del sistema públic d’ocupació, 

d'orientació i d’educació a Itàlia i dins de projectes europeus durant més de 15 anys.

Web: www.pluriversum.eu

País: Itàlia

Universita Degli Studi di Firenze

Descripció: El Departament d’Educació i Psicologia de la Universitat de Florència s’ocupa de la 

investigació i formació dels actuals i futurs mestres en escoles d’educació infantil, primària, 

secundària i FP. Estudia i posa en pràctica processos de formació amb un enfocament particular en 

l’aprenentatge i desenvolupament al llarg de la vida i de les persones.

Web: www.unifi.it

País: Itàlia

http://www.pluriversum.eu/
http://www.unifi.it/
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Qui forma part 

del projecte?

Institutul de Stinte Ale Educatiei

Descripció: Una institució d'investigació, desenvolupament, innovació i formació en els camps de 

l'educació i la joventut, unitat sota el Ministeri d'Educació a Romania. És experta en l’orientació i acull, 

des de 1999, el centre Euroguidance de Romania.

Web: www.ise.ro

País: Romania

Centrul Municiplului Bucaresti de Resurse si Asistanta Educationala

Descripció: Una entitat de professionals que proporciona serveis d’assessorament i orientació 

psicopedagògic a totes les escoles de de la ciutat i àrea metropolitana de Bucarest. 

Web: www.cmbrae.ro

País: Romania 

Ozel Bilkent Ortaokulu

Descripció: Una escola d’infantil i primària, gestionada per una fundació sense ànim de lucre, a Ankara. 

Tot i que treballen en el marc del sistema educatiu nacional turc, estan compromesos amb la mentalitat 

internacional i amb l’ampliació de la comprensió i el compromís dels estudiants amb una perspectiva 

multicultural. Ofereixen el programa de Batxillerat Internacional per primària (PYP) i aspiren a reflectir els 

principis i el perfil d’aprenentatge de l’IB en tots els seus programes i en la missió de les seves escoles.

Web: www.obi.bilkent.edu.tr

País: Turquia 

http://www.ise.ro/
http://www.cmbrae.ro/
http://www.obi.bilkent.edu.tr/
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CONTACTE

D’EP Institut

M.Cristina Caldas

ccaldas@dep.net

93 215 13 65
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