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LA VOCACIÓ PROFESSIONAL DELS FILLS 
 

La il·lusió d’un projecte personal i el paper dels pares i mares per facilitar el 
seu assoliment 

 

L’elecció de l’itinerari educatiu o uns determinats estudis marca un moment transcendental 
per a molts joves. En la tria influeixen tant factors personals (la curiositat, l’interès cap a un 
determinat coneixement, etc) com socials (el reconeixement d’amics, de familiars, etc). I és 
que aquesta elecció coincideix amb el pas de l’adolescència cap a l’edat adulta, i els pares i 
mares tenen una gran influència. 

Reconeixent aquesta influència, Sarrià - Sant Gervasi Districte de Coneixement 
(www.districteconeixement.cat), un col·lectiu d’institucions del districte que inclou entre altres, 
escoles, universitats i centres de formació professional, ha organitzat dues sessions amb la 
finalitat de dotar als pares i mares de coneixements i eines per afrontar amb més seguretat 
l’etapa post-ESO i post-batxillerat, i ajudar als seus fills i filles a orientar-se en els estudis i 
en la seva vocació professional. 

Aquesta iniciativa ve a complimentar les accions que ja es realitzen vers l’alumnat, amb una 
acció específica pel col·lectiu de pares i mares d’alumnes del districte. 

Sessió 1 - Sistema d’Educació Superior: estudis Universitaris i FP 
 

19 de Novembre, de 19h a 20:30h, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Pg. de la 
Bonanova, 47) 

 

Aquesta sessió està dirigida a tots els pares i mares amb independència de l’edat dels seus 
fills, i té com objectiu ajudar als pares i mares a conèixer millor l’actual sistema d’Educació 
Superior (Estudis Universitaris i FP) que després de l’adaptació al Pla Bolonya ha sofert 
canvis i mostrar la varietat d’alternatives existents per als seus fills. 

A part de les institucions del districte, la sessió comptarà amb la participació del Dr. Josep 
Juan Moreso, president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU Catalunya) i del Sr. Pere Ros, gerent de la Fundació BCN Formació Professional. 

Aquells pares i mares que vulguin assistir a la sessió s’hauran d’inscriure a: 
http://www.districteconeixement.cat/ca/node/157 
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Sessió 2 - Recursos pels pares per donar un millor acompanyament 
als fills 
Aquesta sessió té per objectiu acabar de resoldre dubtes dels pares i mares i donar eines 
per ajudar als fills a definir les seves vocacions professionals. 

Es parlarà del món laboral i les professions del futur, dels valors, actituds i habilitats 
necessàries per afrontar el nou escenari laboral i professional, i de recursos i eines 
específiques per orientar als fills cap a professions i feines amb les que es puguin sentir 
satisfets i realitzats, tant personalment com professional. 

La sessió comptarà amb la participació de les institucions del districte, l’ AQU Catalunya i de 
pedagogs especialitzats. Es portaran a terme dues sessions: 

 

a) Sessió 2a (26 de Febrer, 19h-20:30h, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona): 
dirigida als pares i mares d’alumnes de Batxillerat. 
 
b) Sessió 2b (12 de Març, 19h-20:30h, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona): 
dirigida als pares i mares d’alumnes d’ESO. 
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