
XERRADA ORIENTA'T EN FAMÍLIA
ESCALETA

  

Activitat Contingut Què s'aconsegueix
Durada

Temps 
acumulat Material de suport

Presentació i benvinguda
A càrrec o en col·laboració amb l’orientador/a del centre. 
Explicació del programa "Maleta de les Famílies" Explicació de 
l'estructura de la sessió que està a punt de començar.

Integrar l’activitat en el marc que engloba totes 
les accions d’orientació educativa del centre i del 
municipi. Gestionar expectatives de la sessió 10 10

Discurs "trencador"
Trencar amb la idea de què els cicles són per alumnes que no els 
hi agrada estudiar. Trencar estereotips de gènere, paper del 
interessos, competències, l'oferta formativa... 

Trencar idees preconcebudes. Despertar l'interès 
vers la temàtica

15 25

Imatges + frases impactants 
que recolzin el discurs.Veure 
exemples a l'Annex 1

Aspectes a tenir en compte 
en la orientació vocacional

Elements personals: personalitat, habilitats, interessos, 
competències i valors. Elements de l'entorn: el món professional 
(en constant evolució) i el món acadèmic que evoluciona en 
paral·lel, però no sempre de manera idèntica.

Facilitar a les famílies pautes senzilles a tenir en 
compte durant el procés d'orientació vocacional 
dels seus fills i filles

20 45
Presentar fulletó famílies. 
Suport Prezi

Video Oferta formativa

Passi d'un audiovisual on apareixen testimonis de famílies, 
docents, orientadors i alumnes d'edicions anteriors del 
programa Maleta de les Famílies, parlant sobre el sistema 
educatiu.

Captar l'atenció del públic, connexió emocional

10 55
Vídeo oferta fomativa 
"maleta de les famílies"

Explicació sistema educatiu

Amb el recolzament d'un suport audiovisual s'explicarà 
l'estructura del sistema educatiu, diferents itineraris possibles 
pels alumnes que finalitzen la Educació Secundària Obligatòria, 
tant si graduen (Batxillerat, Cicles Formatius, Universitat, altres 
ensenyaments reglats i no reglats...) com si no graduen 
(Programes de Formació i Inserció, proves d'accés...)

Facilitar a les famílies informació contrastada, 
rellevant i fiable sobre el sistema educatiu actual. 
Incidir en què existeixen múltiples itineraris 
acadèmics per arribar a un mateix objectiu.

15 70
Vídeo infogràfic explicant el 
sistema educatiu

Torn obert de paraula

Resoldre dubtes que s'hagin pogut generar a partir dels temes 
tractats a la xerrada.Blog moderat per part d'un/a 
orientador/a professional del mateix centre educatiu, o algun 
referent al municipi

Comprovar que els interlocutors han entès i 
retingut els temes tractats durant la sessió, i 
aclarir allò que no s'ha entès. Copsar les 
inquietuds de les famílies, permetre un moment 
per què les famílies expressin les seves 
impressions. 10 80

Comiat

Tancament de la sessió, a càrrec o en col·laboració amb 
l'orientador/a del centre educatiu. Destacar els missatges 
principals a transmetre. Explicar quins són els recursos locals 
d'orientació i entregar fulletó amb el mapa del sistema educatiu, 
les adreces i contactes dels recursos locals d'orientació i dels 
recursos online d'orientació

Donar continuïtat a l'acció orientadora de "la 
maleta de les famílies", transmetre el missatge de 
què no és una acció aïllada sinò una xerrada que 
complementa l'acció tutorial del centre educatiu, 
i la resta de serveis públics destinats a l'orientació 
professional dels i de les joves del 
municipi/comarca... 10 90

Veure exemple de fulletó a 
l'annex


