
  

Jornades ORIENTA’T – VILASSAR DE MAR 

 

ESPAIS DE CONVERSA 

 

DATES: 23 i 25 de març 2021 

HORARI: matí 

LLOC: centre educatiu 

FORMAT: telemàtic 

 

Aquests espais estarien formats, com a mínim, per: 

• Un/a estudiant que estigui acabant un cicle formatiu de formació professional de l’àmbit 

• Un/a estudiant que estigui acabant un grau universitari de l’àmbit 

• Una persona del món de l’empresa 

• Un/a professor/a de formació professional 

• Un/a professor/a de grau 

Estan concebuts per a ser espais informals on es respiri un ambient distès i proper, per a que l’alumnat pugui 
preguntar i escoltar preguntes que facin d’altres, així com escoltar les experiències que les persones ponents 
vulguin explicar. 

 

Contingut 

La idea és que els estudiants de grau i de formació professional parlin sobre la seva experiència amb els 
estudis, i expliquin amb quines dificultats s’han trobat, si els agrada el que estan fent, com van arribar a 
prendre la decisió, quin recorregut han seguit, quines expectatives tenen, etc... 

La persona del món de l’empresa hauria de parlar des del punt de vista empresarial, quines característiques 
té el món laboral en el qual es mou, què busquen quan volen contractar un/a professional (habilitats i 
competències), si han viscut alguna experiència emprenedora, com van aconseguir la seva primera feina com 
a professionals de l’àmbit, etc... 

I el professorat pot parlar sobre les característiques comuns als estudis de l’àmbit, sobre quines habilitats i 
competències són necessàries per poder tirar endavant estudis d’aquest tipus, quines formes d’accés hi ha, 
quin és l’itinerari acadèmic recomanable... i també aspectes relacionats amb la universitat a la qual 
pertanyen (aspectes generals i aspectes més concrets relacionats amb l’àmbit). 

I qualsevol altra cosa rellevant que es vulgui comentar o que l’alumnat pregunti. 

 

Organització 

Cada alumne passarà per dos dels quatre espais al llarg del matí, segons els seus interessos: 

• Espai tecnològic  

• Espai econòmic i social  

• Espai científic i de la salut 

• Espai d’arts i humanitats 



  

Cada sessió tindrà una durada de 55 minuts, dels quals 10 minuts serviran per presentar als participants i 45 
minuts destinats a les converses. L’alumnat enviarà a través del xat preguntes que hauran preparat 
prèviament a tutoria, i en farà d’altres que puguin anar sorgint. Hi haurà una persona que dinamitzarà l’espai 
i canalitzarà les preguntes als ponents. 

La plataforma que s’utilitzarà serà el Zoom, i les persones que participin rebran un enllaç per poder 
connectar-se una mica abans de l’inici de la sessió. Es requereix un ordinador amb connexió a Internet i la 
possibilitat de connectar-se amb micròfon i càmera. 

 

Destinataris 

Aquesta activitat està dirigida a l’alumnat de 4t. d’ESO dels dos instituts del municipi, i es dedicarà un matí a 
cada institut. Per tant, el 23/03 hi haurà uns 90 alumnes dividits en dos espais (INS Pere Ribot), i el 25/03 hi 
haurà 170 alumnes també dividits en dos espais (INS Vilatzara).  

 


