
  

Xerrada-

debat

Futur i 

globalització: 

escenaris 

previsibles per a 

les properes 

dècades.

Una guia per a famílies  

amb fills i filles  

adolescents

     15 de maig dijous

  18:30 hores

    Castell de Cornellà,

A càrrec de Román Castro

Politòleg i sociòleg 

Professor de la UNIR

“En què treballaran els joves  

d’avui en dia?

 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 els pares,  

la família..., la comunitat? ... “

 

Aquestes són algunes de les preguntes 

que es plantejaran i respondran a la xerrada, on el ponent 

compartirà amb nosaltres el seu punt de vista.

 



En definitiva....

Quines competències, 

habilitats o estris, hauran 

de dur els nostres fills i 

filles adolescents a la 

motxilla en la seva 

travessia laboral i 

professional?

                      

Organitza  

Escola municipal de Pares i 

Mares

 No hi faltis!!

T’hi esperem!!

INSCRIPCIÓ XERRADA- TALLER
Futur  i  globalització:  escenaris   previsibles  per  a  les  properes 
dècades
Les vostres filles i fills els ha tocat viure en un moment on les paraules 
globalització,  tecnologia,  demografia,  recursos  energètics,  societat  i 
valors, són part molt important de les vides dels joves i adults del futur. 
Per aquest motiu ens sembla interessant poder debatre totes aquestes 
temàtiques amb un especialista  d’ aquestes àrees, ja que ens pot donar 
una visió de futur diferent i esperançadora.
 
Una guia per a famílies amb filles i fills adolescents
A  càrrec  de  Román  Castro (Cornella,  1960),  doctor   i  llicenciat  en 
ciències polítiques i sociologia de l’ Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ha estat professor d’ instituts de secundària i professor associat de les 



Universitats  Ramon  Llull,  Abat  Oliba,  Internacional  de  Catalunya  i 
Pompeu Fabra. El seu perfil  i  currículum detallat es pot consultar a 
www.linkedin.com.
Dia:  15 de maig 2014
Hora: 18,30 h.
Lloc: Castell de Cornellà, Mn. J. Verdaguer, s/n. Cornellà

VULL ASSISTIR A AQUESTA XERRADA TALLER
Inscripció a lliurar a la consergeria de l'Institut Miquel Martí i Pol
Família .................................................................................
Telèfon  ................................................................................
Escola   ................................................................................
Curs  ESO............................ Curs Batxillerat........................

Cornellà de Llobregat, 28 d’ abril  de 2014


