
 
 
RESULTATS DE L’ENQUESTA CENTELLES FAMÍLIES 29 ABRIL 2021 
Orienta’t en família  
6 RESPOSTES 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



4. Podries dir-nos 2-3 coses que hagis après a través d'aquesta xerrada? 
La diversitat d'itineraris, la possibilitat de canviar d'ocions 
Diversitat de graus 
Obtenir informació de webs que no coneixia pel que fa al tema dels estudis a cursar quan acabis 
l'Eso. 
On trobar recursos a la xarxa de gencat, les diferents vies d'accés a la Universitat 
Com que ja havia obtingut informació per altres vies o xerrades, no he après res de nou...s vies o 
xerrades,no he après 
Diferents opcions després de la ESO 
 
5. De tot el què s'ha parlat al llarg de la xerrada, hi ha algun tema sobre el que t'agradaria seguir 
aprofundint per saber-ne més? Quin/s? 
Batxillerat i Universitat 
Batxillerats 
En tot cas la Judit i la Montse ja ens poden informar. 
Com ajudar a motivar als meus fills a estudiar. 
En termes generals no... 
No 
 
6. Què has trobat a faltar o què milloraries d'aquesta activitat? 
Una idea gnal d'opcions més esquemàtica 
Enllaç entre graus i masters universitaris 
Res 
Em sembla que és més fàcil orientar a un nen que te dificultats, que orientar a un nen que no te 
dificultats per estudiar però no sap per on anar. Milloraria aquest aspecte com podem orientar si no 
te clar que fer. 
Tenir més temps per fer consultes més específiques. Però entenc que era molt tard,i encara gràcies 
que fos en aquest horari perquè jo plegava de la feina a aquella hora. 
Ha estat bé 
 

 



 

 
 
10. Si hi ha qualsevol altra cosa que vulguis comentar-nos, fes-ho a continuació i ho tindrem en 
compte. Moltes gràcies! 
Moltes gràcies per les xerrades! 
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