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9 de desembre de 2009
Universitat, administracions, empresaris i sindicats aborden plegats els nous reptes de l'orientació
professional
La I Jornada sobre aquesta temàtica a Lleida tindrà lloc el proper 10 de desembre al campus de Cappont
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L'orientació professional i acadèmica dels
alumnes de secundària, l'aventura de trobar la
primera feina, la promoció i la millora laboral,
els programes de recol·locació de treballadors
afectats per un ERO, les relacions universitat
empresa o l'estat actual de l'orientació
professional a Catalunya seran alguns dels
temes que s'abordaran en la I Jornada a les
Terres de Lleida d'Orientació Professional [
http://www.infoorienta.cat/ ] que tindrà lloc el
proper 10 de desembre a la Facultat de
Ciències de l'Educació de la UdL.
Serà el primer cop que tots els agents implicats
en l'orientació professional, públics i privats de
Lleida, com ara la Universitat, la Diputació i
l'Ajuntament de Lleida, la Cambra de Comerç,
Una de les vinyetes de TUTE
els departaments d'Educació, Joventut i Treball
de la Generalitat, els sindicats UGT i CCOO, la
Federació Cat Formació de centres de formació contínua, el Col·legi de Psicòlegs de Lleida i la Societat de
Pedagogia de Catalunya treballen plegats per presentar un programa que respongui a les necessitats dels
diferents perfils de ciutadans que precisen orientació, ja siguin joves que cursen l'ensenyament obligatori, com
adults emergents o treballadors que necessiten reorientar el seu futur professional.
Segons els organitzadors, l'orientació professional, "és una manera de trobar sortides als problemes que genera
la crisi actual" i és per això que la participació en la jornada de tots els agents implicats "ens permetrà trobar
maneres de cooperar per respondre a les necessitats i reptes que se'ns plantegen cada dia".
Segons els organitzadors,
l'orientació professional és una
manera de trobar sortides als
problemes que genera la crisi
actual

La Jornada, que s'iniciarà a les 9.30h, amb la inauguració oficial a càrrec dels
representants de les institucions i entitats organitzadores, inclou diferents
tallers i conferències. Entre elles, cal destacar la que pronunciarà Salvador
Cardús, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la
Universitat de Barcelona, a les 10 del matí, i que versarà sobre educació i
crisi de les expectatives de futur.
La trobada d'Orientació Professional, a la qual ja s'hi han inscrit 90 persones, es completa amb una exposició de
vinyetes de l'humorista gràfic argentí Tute, deixeble del conegut pare de Mafalda, Quino, i que tenen a veure
amb la temàtica de la jornada.
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