
 “Com puc motivar el meu fill/a en els estudis?” 
Famílies destinatàries amb fills/es 12/+16  Durada aproximada de 2h 
 
Descripció de l’activitat  
Xerrada taller amb participació de les mares i pares que tenen fills/es de l'ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius. 
Basada en l'experiència pràctica del facilitador, amb exemples REALS amb els que les mares i 
pares s'identifiquen. 
Aquesta xerrada està dirigida a donar eines CONCRETES i PRÀCTIQUES a les mares i pares. 
 
Objectius de l’activitat  
Aprendre a Conèixer 
Què és la motivació i com despertar-la a curt i a llarg termini. 
Quines actituds dels pares desmotiven els fills. 
La importància de l'equilibri personal del fill (cos, ment, cor i interior). 
 
Aprendre a Fer 
Treure les etiquetes que han posat als seus fills, per així poder relacionar-s'hi diferent quan es 
parla dels estudis. 
 
Aprendre a Conviure 
Donar eines concretes als pares per parlar amb els fills dels estudis i ajudar-los a trobar la 
motivació. 
- Mesurem amb emoticones l'estat motivacional del fill/es. 
- Descobrim la vinculació de la motivació amb els somnis personals del fill/es. 
- El mercat laboral com a factor motivacional. 
- La motivació tàctica (a curt termini). 
- Les etiquetes que els posem i no els ajuden. 
- El nostre rol de models en l'equilibri personal. 
- Preguntes i empènyer a l'acció. 
 
 
Breu currículum del conferenciant: 
 
Carles Ventura Rovira , Coach de joves, Conferenciant, Formador i 
Autor.  
 
Soc un Coach especialitzat en joves, als quals acompanyo a conèixer-se millor 
i a prendre millors decisions. Treballo també amb les seves famílies i docents. 
El meu estil de coaching, humà i proper, està molt enfocat envers l'acció. 
Els temes que els meus clients porten més sovint al despatx estan relacionats 
amb l'autoestima, la motivació, les relacions interpersonals i la presa de 
decisions. 
 
Imparteixo tallers i conferències a centres educatius, i formo a coaches que volen ampliar la seva 
àrea de coneixement a joves i famílies. 
He publicat "Els millors pares del món NO són perfectes" (2016) i "Construyendo un mañana mejor" 
(2019). 
 
Després de graduar-me a ESADE en Ciències Empresarials (ADE) i obtenir el meu MBA, 
vaig ocupar diverses posicions executives a l'àrea de Màrketing de vàries empreses multinacionals 
líders en Gran Consum; allà vaig descobrir el potencial de les tècniques de Coaching. 
 
Més informació sobre mi a: www.carlesventura.com 
https://vimeo.com/31930310 
https://vimeo.com/38089473 


