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Antigues Escoles Fabra 
Av. Ferran Fabra, 1  
93 540 72 45 - 615 844 728

TRIA LA VIA
SETMANA DE L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

FEBRER 2018   
ESPAI JOVE D’ALELLA
DILLUNS 19 
A10HAQUÈ EN TREC ARA D’ESTUDIAR?
En un situació on els i les joves poden veure el seu futur llunyà i molt incert, en el taller s’analitzen 
els beneficis que aporta estudiar en el moment present i s’indiquen les passes a seguir per utilitzar 
l’estudi com a eina de millora de la situació personal actual.
A càrrec de Fem Pedagogia.

DIMARTS 20 
A10HAACTE INAUGURAL AMB FRAN ROJAS
No et perdis l’espectacle en format de concurs televisiu (franrojas.es).
A11.30HAIDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES
Què demanen les empreses avui? Persones versàtils coneixedores del context i coneixedores de si 
mateixes. Joves entusiastes que tenen la formació necessària. Per tot això, valoren a l’alça les 
competències transversals (comunicació, disposició a l'aprenentatge, adaptabilitat, etc.) a més a més 
de l’anglès (i si pot ser una altra llengua, millor), informàtica i xarxes socials. És important que cada 
persona conegui les pròpies competències. En aquesta xerrada t'explicarem com pots identificar-les 
i desenvolupar-les.
A càrrec de Marta Colomé i equip (Anna Fló, Àngel Rodríguez i Fran Rojas).
A19HA(RE)ENGANXA’T ALS ESTUDIS
Sensibilitzar i motivar els i les participants perquè es matriculin en una formació que els proporcioni 
una titulació oficial.
A càrrec de Fem Pedagogia.

DIJOUS 22
A11HACOM ENS PREPAREM PER A LES PROFESSIONS DEL FUTUR?
En què treballaran els joves i no tan joves d’avui? On treballaran? Quines competències necessiten 
adquirir? Quines habilitats? Quins escenaris macroeconòmics i mundials, previsiblement, s'aniran 
trobant pel camí? Quins filons d’ocupació hi haurà? Com podem ajudar per a que assoleixin les 
seves fites? Aquests són alguns dels interrogants claus que orientaran la xerrada-taller que us 
presentem.
A càrrec de Roman Castro.
A17HACOM FORMAR-SE I ACREDITAR COMPETÈNCIES
És una formació totalment gratuïta en la que s’ensenyarà la manera d’obtenir certificats de 
professionalitat que poden ser de molta utilitat per entrar al món laboral, complementen la formació 
i ajuden a decidir cap a on anar professionalment.
A19HAACABA L’ESO... I ARA QUÈ?
La xerrada facilita informació, eines i recursos per aprendre a prendre decisions, conèixer el sistema 
educatiu, les sortides professionals i, per tant, fer una tria fonamentada.
A càrrec d’Educaweb.

DIVENDRES 23 
A10HATASTET D’OFICIS
Els videojocs, el sector del vi i el món de la hosteleria són professions amb un gran potencial laboral. 
En el tastet d’oficis tindrem l’oportunitat d’escoltar a professionals i estudiants de cada una 
d’aquestes professions. 
A10HAPUNT D’ORIENTACIÓ PERSONALITZADA
Al POP oferim atenció individualitzada per resoldre dubtes i acompanyar en la presa de dedicions.

DEL 19 AL 23
ABIBLIOTECA HUMANA (CÀPSULES INFORMATIVES)
Descobreix els itineraris formatius més interessants a través dels vídeos que han gravat els seus 
protagonistes i inspira’t amb el seu recorregut!

www.alella.cat/trialavia
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A9HAINSTITUT ALELLAAINAUGURACIÓ AMB JORDI ESQUÉ
A11.30HAESPAI JOVEAIDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES
Xerrada que sensibilitza sobre la importància de les competències transversals (disposició a 
l’aprenentatge, adaptabilitat, comunicació...).
A càrrec d’Iván Lara. 

DIMARTS 19 
A13 I 14HAESPAI JOVEAI DESPRÉS DEL BATXILLERAT QUÈ?
A càrrec de l’Àrea d’adolescència i joventut.
A19HAESPAI JOVEAACABA L’ESO... I ARA QUÈ?
Xerrada que té com a objectiu assessorar, orientar i resoldre tots els dubtes i inquietuds dels 
alumnes sobre el seu futur acadèmic: definir el seu itinerari, tipus d’estudis, batxillerat, els cicles 
formatius...
A càrrec d’Educaweb.

DIMECRES 20
A18HAESPAI JOVEACOM PREPARAR-SE PER A LES PROFESSIONS DEL FUTUR?
Xerrada sobre la necessitat de transmetre als alumnes la importància de treballar les competències 
transversals i habilitats que es necessitaran en un futur on hi haurà professions que desconeixem.
A càrrec de Roman Castro.
A19HAESPAI JOVEAEMPRENEDORIA I AUTOOCUPACIÓ
Resolució dels dubtes durant la sessió, per tal d'aportar informació en primera persona sobre 
l’emprenedoria i l’autoocupació.
A càrrec de la XETA.

DIJOUS 21 
A10HAESPAI JOVEAI DESPRÉS DE L’ESO QUÈ?
A càrrec de l’Àrea d’adolescència i joventut. 
A11 I 12HAESPAI JOVEACOM PREPARAR-SE PER A LES PROFESSIONS DEL FUTUR?
A càrrec de Roman Castro.
A13HAESPAI JOVEAQUÈ EN TREC D’ESTUDIAR?
Xerrada per reflexionar i identificar els beneficis que aporta estudiar en el moment present més 
enllà de què ens aportarà en un futur, que sobretot els més joves aprecien com a molt llunyà.
A càrrec de Fem Pedagogia.
A18HAESPAI JOVEACOM FORMAR-SE I ACREDITAR COMPETÈNCIES?
A càrrec d’Imma Rovira.

DIVENDRES 22
A10HAESPAI JOVEABIBLIOTECA HUMANA
Trobada en primera persona sobre experiències vitals i itineraris educatius.
A10HAESPAI JOVEAPUNT D’ORIENTACIÓ PERSONALITZADA
Resolució dels dubtes durant les assessories individuals, per tal d'aportar la informació sobre  
aspectes importants abans, durant i després del procés de decisió, per tal d'orientar al jove i  
professorat sobre la tria d'uns estudis i una professió. 
A càrrec d’Educaweb.  
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