
 

 

 

COM PARLEM ALS NOSTRES FILLS I FILLES SOBRE 4rt?  
Orientacions a partir d’un exemple 

 

 

 

 

 

 

 

- Primer vaig seure amb ell/a i li vaig preguntar sobre les matèries i 

projectes que ha fet al llarg de la ESO: 

- quins no li havien agradat gens? 

- quins li havien agradat molt? 

- i sobretot per què? 

- què li hagués agradat fer més? 

- i què havia trobat a faltar. 

 

- Vam fer una llista amb aquesta informació. 

 

- Vam parlar molt dels seus interessos i de què trobava a faltar en la seva 

formació (és recomanable fer preguntes més concretes perquè davant 

una pregunta massa oberta, la resposta pot ser “no ho sé”). Per 

exemple: 

- T’agrada la natura? l’art? l’activitat física? llegir? escriure? 

viatjar? aprendre i entendre altres cultures? els animals? la 

cuina? fer experiments? entendre coses complexes? construir? 

treballar amb les mans? ajudar als altres? conèixer gent?  

- Et sents més còmode amb el treball escrit, manipulatiu, 

numèric,...? 



 

- T’agrada més fer un espectacle de 

teatre o veure’l com a espectador? 

 

 

- Quin tipus de tasques et costen més o et fan molta mandra? Quin 

tipus de tasques tens més facilitat i et costa menys posar-t’hi? 

 

- Després vam llegir atentament l’oferta de possibilitats de 4rt, pensant 

en el camí posterior a la ESO. 

 

- Vam desgranar el contingut de cada una de les possibilitats. Va ser 

molt important poder llegir amb deteniment el contingut de cada una 

de les opcions perquè de totes hi havia alguna cosa que potser sí que li 

motivava i altres que no. Li vaig preguntar: 

- Quina de les opcions descartava automàticament? 

- N’hi havia alguna que instintivament li venia de gust o li 

semblava atractiva? Per què? 

 

- Vam ordenar la llista d’opcions de més a menys atractives per ell/a. 

 

- Li vaig dir que ara per ara el més important era que ell/a investigués 

sobretot sobre els seus interessos. Podia escoltar-se i interrogar-se, 

d’aquesta manera segurament podria expressar amb paraules: això 

m’ha agradat molt, això gens, això se m’ha donat súper bé i no m’ha costat 

posar-m’hi, això m’ha suposat un repte i m’ha costat molt però m’he sentit 

molt content/a d’haver-ho fet,...  en el fons, tot això eren un seguit 

d’informacions que li serien valuosíssimes de cara als propers passos. 

 

Endavant, doncs!  

 


