
INFORMACIÓ PER FAMÍLIES 
La Maleta de les Famílies s'adreça a famílies d'alumnes d'educació secundària amb 
l'objectiu d'orientar-vos en el procés d'acompanyament dels vostres fills i filles en la 
tria d'itinerari educatiu i professional. El programa inclou: 

Xerrada “Orienta’t en Família” 
Oberta a famílies d’alumnes de 4t d’ESO.
Dia: 23 de gener de 2018  a les 19 h. a l'institut.

Durada 90 minuts. 

 

 

 

 

Veniu a la xerrada i en parlarem de tot això! 

- Parlarem dels aspectes que cal tenir en compte a l’hora de realitzar la tria d’itinerari 
formatiu. Cal saber-ho tot, tot, tot? 

- Mirarem què ens pot afectar com a pares i mares, davant la tria d’itinerari dels nostres fills i 
filles. És possible que, sense voler-ho, els estiguem condicionant? 

- Les notes i les assignatures no ho són tot. Com escoltar i dialogar amb els nostres fills i filles 
per ajudar-los a identificar les seves motivacions, capacitats, habilitats, interessos...  

- Descobrirem que hi ha múltiples itineraris formatius i professionalitzadors al llarg de la vida. 

XERRADA 

D’aquí poc els nostres 
fills i filles acaben 

l’ESO… No sabem que 
fer, ni ells ni nosaltres. 

Jo vull deixar que esculli el 
que vulgui, però sabrà triar 

bé? I si s’equivoca? 

Jo fa molts anys que 
vaig sortir d’escola i no 
sé quines opcions hi ha 
ara. Com assessoraré  
a la meva filla si no ho 

sé tot? 



Opcionalment podreu participar en 2 activitats més, pensades per a vosaltres: 

Taller per famílies de 4t ESO 
Cal inscripció prèvia. Places per 15 famílies. 
Els/les alumnes NO assisteixen a aquesta activitat.

 Dia: 27 de febrer de 2018  a les 19h

Durada 2 hores 

Especialment recomanada: 
- Si no esteu d’acord al 100% amb el vostre fill o filla, quant al que vol fer desprès de l’ESO 
- Si el vostre fill o filla no té gens clar què estudiar, o canvia d’opinió cada 2 x 3 
- Si creieu que el vostre fill o filla està escollint per les modes o pel que fan altres amics/gues 

Compartirem una estona amb altres famílies en la mateixa situació. Debatrem sobre quin és el 
“paper” que les famílies juguem a l’hora d’acompanyar els nostres fills/es en el procés de tria. 
Posarem en valor les eines que tenim els pares i les mares per ajudar els nostres fills i filles a aterrar 
els seus somnis, sempre des de l’acompanyament, l’escolta i l’empatia. 

Tutories d'acompanyament 

Places limitades. Només per famílies que hagin participat 
prèviament en la xerrada i el taller.  

Assisteixen l’alumne/ i la seva família 

Durada 1hora + treball previ. 

Especialment recomanada: 

- Si el vostre fill o filla encara no ho té clar, 
- o voleu conèixer altres opcions per arribar al seu objectiu 

Us oferim una entrevista individualitzada per definir conjuntament la opció i tria d’itinerari 
educatiu. Alumnes, famílies i tutors haureu de respondre un petit qüestionari per preparar la sessió. 

TUTORIES

TALLER 


