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PRESENTACIÓ 
El programa Alétheia està dirigit a alumnes de 3r i 4t d’ESO, perquè puguin 

decidir quina formació postobligatòria volen escollir. 

DESTINATARIS Alumnat de 3r i 4t ESO  

OBJECTIUS 

− Conèixer opcions d'estudi. 

− Aprendre a prioritzar aquelles opcions d'educació postobligatòria que millor 

s'adaptin als interessos de cadascú. 

− Elaborar un itinerari formatiu adaptat als propis interessos professionals i 

personals. 

− Dur a terme un procés de presa de decisions de manera reflexionada i 

fonamentada. 

CONTINGUTS 

− Explorar interessos per activitats i professions. 

− Comprovar habilitats, aptituds i destreses personals. 

− Identificar el camp que més s’adapta a les característiques personals de 

cadascú. 

− Comprendre les habilitats laborals al segle XXI. 

LLOC DE 
REALITZACIÓ 

Centre Tecnopedagògic BINOMI www.binomi.cat  

Carrer Sant Jaume núm.42  

080292-Esparreguera  (Barcelona) 

PROGRAMA 
Important 
contactar amb el 
centre. 

Inici del curs: novembre de 2021  

Fi del curs: juny de 2022 

Dia: dimarts 

Horari: de 19 a 20h 

Modalitat: Presencial.  

En el cas de confinament, el programa seguirà de manera telemàtica. 

Material necessari per iniciar el curs:  

Ordinador personal i material per prendre notes (paper, bolígraf, etc.).   

Durada de cada sessió presencial:  

1h setmanal amb un contínuum programat que enllaça cada sessió 

Places limitades.  

Interessats posar-se en contacte a través del correu electrònic: 

info@binomi.cat  

RESPONSABLE 
DEL CURS  

Maria de Montserrat Oliveras Ballús  

Psicopedagoga, assessora d’innovació educativa, orientadora i consultora psicoeducativa.  

Reunió telemàtica per informar del PROGRAMA ALÉTHEIA: 
 

Dimarts 19 d’octubre a les de 19h. 
 

Només es farà arribar l’enllaç de la reunió informativa  
a aquelles famílies que ho sol·licitin via correu electrònic a info@binomi.cat 

 
 

 

També es pot concertar cita personal per conèixer el contingut de la mateixa reunió informativa  
de manera presencial al Centre Tecnopedagògic Binomi, 
sol·licitant dia i hora a través del correu electrònic info@binomi.cat o trucant al 630920485 

 

Centre Tecnopedagògic BINOMI 
 
 

PROGRAMA ALÉTHEIA  
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC 
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