14/02/17

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 4t d’ESO
Benvolguda família,
Us informem que a partir del 2n i al llarg del 3r trimestre del present curs, es
continua treballant, amb els alumnes de 4t d’ESO, l’orientació acadèmica i professional
que, com bé sabeu, ja es va iniciar a 3r d’ESO amb la tria de les matèries optatives de
modalitat de ciències o lletres.
Des de la tutoria, i amb la coordinació del DIAP (Departament d’Intervenció i
Assessorament Pedagògic), es programen un conjunt d’activitats, tant grupals com
individuals, encaminades a acompanyar els vostres fills/-es en l’elecció d’estudis
postobligatoris. Per tal de completar les diferents actuacions realitzades, està previst que els
alumnes facin el programa de valoració de fortaleses titulat “DESCOBRINT
DESCOBRINT FORTALESES”.
FORTALESES
Aquesta activitat la conduiran un grup de professionals de la Càtedra d’Innovació Social de
la Universitat de Lleida.
La finalitat d’aquest programa és que els alumnes descobreixin els seus punts forts,
el seu nivell de felicitat
felicitat i satisfacció vital, i la capacitat de gestió emocional. El que es
pretén és realitzar un procediment de detecció i desenvolupament de les fortaleses dels
estudiants on podran potenciar allò que saben fer i els permetrà millorar el seu rendiment
acadèmic
acadèmic i les relacions socials.
socials
Una de les primeres actuacions que hauran de fer és respondre un qüestionari onon-line que
es realitzarà el proper divendres 17 de febrer al mateix col·legi durant l’horari lectiu. Tant
bon punt hi hagi els resultats, els alumnes rebran sessions d’orientació personalitzades on
se’ls explicaran els resultats obtinguts i, si s’escau, se’ls proporcionarà estratègies per a
millorar. Al mateix temps, rebran un butlletí personalitzat i confidencial per tal que
vosaltres, els pares, sigueu coneixedors d’aquests resultats.
És per aquest motiu que us demanem que signeu la butlleta de retorn i retorneu-la al
tutor/a.
Es considera que és una activitat molt profitosa per als alumnes i us encoratgem que
animeu els vostres fills/-es a participar-hi de manera activa.
Atentament,
Equip Directiu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA DE RETORN
En
amb DNI:
com a pare/mare, tutor/a
legal de l’alumne:
. Em faig sabedor/a del programa “Descobrint
fortaleses” al Col·legi Sagrada Família de Lleida; en data ___________________ de 2017.
Signatura:
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