
NOM DE L'ACTIVITAT: CLIC! TORNAR A ESTUDIAR
OBJECTIU: A través de l'activitat cercam que els alumnes valorin la necessitat de formació 
per a realitzar-se professionalment. 
MATERIAL: Vídeo  https://player.vimeo.com/video/204603497, qüestionari Què Estudiar 
de la Generalitat de Catalunya
Temporalització: 2 sessions de  55 minuts
Cursos: 3r i 4t d'ESO

Desenvolupament de l'activitat:

Proposam primer de tot el visionat del vídeo. Tot seguit demanam que cada alumne expressi
quina  emoció  o  idea  li  suggereix  el  relat  de  la  protagonista,  na  Maria  Antònia  Comino.
Cercam que els alumnes puguin identificar emocions com ara il·lusió, esperança, control o
idees com la de futur, vocació, feina... És important que ells puguin explicar com a arriben a
aquestes  conclusions.  També  es  pot  aprofitar  perquè  ells  puguin  posar  exemples  de
persones que deixaren els estudis i els han reprès i quins podrien ser els motius d'això. El fet
és debatre en gran grup el perquè la gent després de prendre una decisió com la de deixar
els estudis poden retornar a estudiar. Es poden tocar temes claus com ara la maduresa en la
presa de decisions, les pressions per mantenir  o abandonar els estudis per part d'amics i7o
família, la crisi econòmica, l'economia del nostre entorn.

Com a encàrrec per la següent sessió es pot demanar que cada un d'ells faci el qüestionari
de la generalitat i que dugui el perfil resultant que facilita l'aplicació a classe. En grups de 4 o
5 poden comentar els resultats que els han sortit i planificar com poden arribar a les seves
fites seguint l'esquema del sistema educatiu actual. Es pot aprofitar per ensenyar-lo o per
repassar-lo si ja el coneixen partint del següent esquema:

https://player.vimeo.com/video/204603497
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/


Serà importantíssim que els alumnes vegin les múltiples possibilitats d'itineraris per assolir
les seves fites i els diferents moments per cada cosa, recalcant la possibilitat de retorn com
la protagonista del vídeo
El moment idoni és a l'inici de tercer trimestre del curs tant a 3r com a 4t, aprofitant les dates
de visita del departament d'orientació que els ajudar en la presa de decisions en la tria de
l'optativitat o dels ensenyaments


