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CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES: Tallers IDDINK per a B atxillerat 

 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 
Ens plau posar en el vostre coneixement que el proper curs 2021-2022, a l’Institut Joan Brudieu 
reprendrem algunes de les activitats-taller dins del pla d’orientació acadèmica que ja s’havien dut 
a terme en edicions anteriors, a les tutories de Batxillerat amb molt d’èxit, tant participatiu com de 
valoració de l’alumnat. 
 
Es tracta de dos programes de creixement personal, centrats en dos vessants de la comunicació, 
dins del programa Camí de l’Heroi que porta a terme l’empresa Iddink, i que imparteix personal 
extern qualificat i certificat.  
 

• A 1r de Batxillerat  va adreçat a millorar la competència comunicativa dins de les activitats 
de formació previstes com a assessorament de cara al Treball de Recerca que han de 
presentar a 2n curs.  

• A 2n de Batxillerat  es tracta d’una activitat d’autoconeixement que aporta a l’alumnat una 
eina específica més, que permet una tria conscient i eficaç per a l’orientació universitària i/o 
d’estudis superiors. 

 
1r BTX 
Tutoria 

Iddink Talks  (Programa de Comunicació i Creixement personal) 
Taller de comunicació de 4h lectives, on l’alumnat aprendrà a parlar en públic, presentar 
les seves idees i defensar-les  seguint el model de les Ted Talks  amb aplicació pràctica 
per al Treball de Recerca. 

2n BTX 
Tutoria 

Mapes Personals : Autoconeixement i millora en la pressa de decisions. 
Taller de 2h lectives per ajudar l’alumnat a conèixer-se millor a si mateix/a, entendre els 
seus punts forts, desenvolupar les àrees de creixement i tenir un pla personal de 
creixement per assolir amb garanties els seus reptes de futur. 

 
Aquests tallers tenen el següent cost: 

• 12,10 € / alumne  per als NO socis AMPA . 
• Gratuït  per als socis AMPA . 

 
Trobareu el pagament junt amb el llistat de llibres de cada curs a Iddink. És imprescindible 
l’adquisició del taller per al bon funcionament de l’activitat al grup de tutoria. 
 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
La Seu d’Urgell, juny de 2021 


