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VIURE AMB OPTIMISME

Aprèn a ser una persona positiva i entusiasta

 
 

OBJECTIUS 
 

. Reflexionar sobre la diferència entre un punt de vista optimista, realista o pessimista. 

. Donar arguments i recursos per aprendre a ser una persona més entusiasta. 

. Millorar les habilitats personals i professionals de les assistents per saber disfrutar més de la vida. 

 

CONTINGUTS 
 

. Introducció i debat inicial  - Realista? Optimista? Pessimista? És depèn?  

. Filtres en positiu o en negatiu? – Començar a parar atenció als inputs positius. 

. Com ho fan els que ho fan?– Aprendre de les experiències pròpies i les properes.  

. Com ser una persona més positiva i entusiasta? – Recursos per al dia a dia.  

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de la xerrada. Activitat 
oberta a la participació de les assistents.   
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector,  pantalla i altaveus.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves VIURE AMB OPTIMISME: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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Just be more free

… DÓNA’T PERMÍS 
PER SER MÉS FELIÇ …

www.tupotspsicologia.com

 
 

OBJECTIUS 
 

. Facilitar recursos d’afrontament de situacions quotidianes. 

. Generar reflexió a l’entorn de la manera pròpia de relacionar-se amb els altres. 

. Millorar les habilitats socials de les assistents. 

 

CONTINGUTS 
 

. El valor de la Felicitat i la importància de prioritzar-la. 

. Adaptació i flexibilitat: la fi de les dicotomies. 

. Hàbits que faciliten i/o augmenten el grau de benestar. 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de la xerrada. Activitat 
oberta a la participació de les assistents.  
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector,  pantalla i altaveus. Material d’oficina.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves DÓNA’T PERMÍS PER SER MÉS FELIÇ: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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ESTRATÈGIES EMOCIONALS 
PER ALS CANVIS VITALS

Facilitant els canvis personals

 
 

OBJECTIUS 
 

. Facilitar recursos d’afrontament de situacions quotidianes. 

. Generar reflexió a l’entorn de la manera pròpia de relacionar-se amb els altres. 

. Millorar les habilitats socials de les assistents. 

 

CONTINGUTS 
 

. Enfoca’t: Decidint i definint objectius. 

. Mou-te: Posant rumb i iniciant la ruta. 

. Aguanta: Fomentant la motivació per a seguir el camí. 

. Canvia:  El valor d’aprendre i desaprendre. 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de la xerrada. Activitat 
oberta a la participació de les assistents. Opció de taller. 
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector,  pantalla i altaveus. Material d’oficina si es fa com a taller.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves ESTRATÈGIES EMOCIONALS PER ALS CANVIS: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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PSICODEFENSA PERSONAL 
BÀSICA

Autoestima – Emocions – Assertivitat – Crítica

 
 

OBJECTIUS 
 
. Facilitar recursos d’afrontament de situacions quotidianes. 

. Generar reflexió a l’entorn dels temes tractats. 

. Potenciar l’autoestima de les assistents. 

 

CONTINGUTS 
 
. El valor de l’Autoestima. 

. Equilibri emocional i principis d’Intel.ligència emocional. 

. Bases per a la comunicació Assertiva. 

. Afrontament de la crítica (interna i externa). 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de preguntes i activitats 
pràctiques si es fa com a taller. Si es fa com a xerrada, es convida a la reflexió individual durant 
l’acte.  
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector,  pantalla i altaveus. Material d’oficina si es fa com a taller.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves PSICODEFENSA PERSONAL BÀSICA: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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RELACIONS PERSONALS I 
COMUNICACIÓ ASSERTIVA

Habilitats Socials i Assertivitat

 
 

OBJECTIUS 
 
. Facilitar recursos d’afrontament de situacions quotidianes. 

. Generar reflexió a l’entorn de la manera pròpia de relacionar-se amb els altres. 

. Millorar les habilitats socials de les assistents. 

 

CONTINGUTS 
 
. En què consisteixen les relacions personals i tipus. 

. Habilitats socials bàsiques. Tipus i exemples. 

. Bases de la comunicació assertiva. Comunicació verbal i no verbal. 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de preguntes i 
intervencions per part de les assistents. 
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector,  pantalla i altaveus. Material d’oficina si es fa com a taller.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves RELACIONS PERSONALS I ASSERTIVITAT: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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CONCEPTES BÀSICS DE... 
PNL

Programació Neuro-Lingüística aplicada a la vida 
quotidiana

 
 

OBJECTIUS 
 
. Introduir als/ les participants en el model de la Programació Neuro Lingüística. 

. Propiciar el creixement personal i professional dels/ les participants. 

. Millorar el processos de comunicació amb un/a mateix/a i amb l’entorn 
 

CONTINGUTS 
 
Introducció a vàries estratègies i recursos del model PNL, incidint especialment en els següents: 

. Plantejament d’objectius: Avantatges del llenguatge positiu per aconseguir els nostres propòsits. 

. Sistema de creences: Les creences que ens limiten i com canviar-les per poder créixer. 

. Els sistemes de representació: Com percebem l’entorn i creem la nostra pròpia realitat.  

. Empatia,  sintonia i precisió: Com comunicar-se millor amb els que ens envolten. 

 

METODOLOGIA 
 
Xerrada - taller obert a la participació dels i les assistents. 
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1,5h. 
Projector, pantalla i altaveus. Material d’oficina. 
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves CONCEPTES BÀSICS DE... PNL: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant  
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LES CLAUS PER PARLAR EN 
PÚBLIC

L

Com presentar el meu projecte i no 
morir en l’intent

 
 

OBJECTIUS 
. Que els/les  participants perdin la por a la presentació i defensa d’un projecte o idea davant del 

públic. 

 . Assolir recursos pràctics i emocionals per a preparar una exposició oral. 

CONTINGUTS 
 
. Guió bàsic per a fer una exposició en públic (consells teòrico-pràctics). 
. Exemples i dinàmiques aclaridores dels punts importants a considerar durant una presentació en 
públic. 
. Estratègies d’afrontament des de 3 perspectives:  

- Accions clau (ordre i organització, assaig, domini pràctic). 
- Pensaments clau (vàlua personal i capacitat, control de l’estrés). 
- Emocions clau (gestió del “pànic escènic”). 

 

METODOLOGIA 
 
En funció del nombre d’inscrits/es, es podrà atendre a les dificultats particulars de forma més o 
menys personalitzada. Sigui com sigui, la fórmula és treballar a través d’exemples, de les 
aportacions dels/les propis participants i de l’estudi de casos d’altres participants en tallers TuPots 
d’aquest tipus. 
L’exemplificació i les dinàmiques paral.leles a les explicacions permeten dotar el taller d’un 
caràcter dinàmic i motivant que resulta molt més profitós pels inscrits/es. 
 

ALTRES 
La durada de la intervenció és de 1,5 hores. 
Projector, pantalla i altaveus. Material d’oficina. 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves LES CLAUS PER PARLAR EN PÚBLIC: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant  
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EL PODER DE LES 
EMOCIONS

Beneficis de l’optimisme

 
 

OBJECTIUS 
 

. Poder aplicar principis pràctics de la Intel.ligència emocional . 

. Aprendre com passar de les emocions desagradables a les més agradables. 

 

CONTINGUTS 
 
. Què són les emocions i per què les sentim. 

. Funcionament de les Emocions principals (Ràbia – Por – Amor – Fàstic -  Alegria – Tristesa – 

Vergonya – Sorpresa). 

. Beneficis de saber gestionar les emocions adequadament. 

. Exemples i dinàmiques per a potenciar la intel.ligència emocional i l’optimisme. 

 

METODOLOGIA 
 
L’activitat inclou una petita exposició guiada acompanyada d’exemples. Els/les inscrits/es hauran 
de participar en dinàmiques. Representació i/o visionat d’exemples. 
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector, pantalla i altaveus. Material d’oficina. 
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves EL PODER DE LES EMOCIONS: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant  
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AUTOESTIMA i SEGURETAT 
PERSONAL

Primers auxilis psicològics

 
 

OBJECTIUS 
 
. Destacar la importància d’una Autoestima positiva. 

. Detectar aquelles situacions que són de risc per una bona Autoestima. 

. Aportar recursos per a millorar-la. 

 

CONTINGUTS 
 
. Relació entre Autoestima i seguretat en un mateix. 

. Diferència entre Autoestima positiva i les actituds de superioritat. 

. Dinàmica per a detectar les situacions que posen més en risc la nostra autoimatge. 

. Exercici personal per a detectar i valorar els propis punts forts. 

. Exercici grupal de reforç i valoració dels membres de la classe. 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de preguntes i activitats 
pràctiques durant el taller.  
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector i pantalla. Material d’oficina.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves AUTOESTIMA I SEGURETAT PERSONAL: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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MOTIVA’T I FES QUE SIGUI 
POSSIBLE

Actitud positiva i motivació

 
 

OBJECTIUS 
 
. Descobrir què és la motivació i per què serveix. 

. Facilitar el plantejament d’objectius i afavorir l’actitud positiva. 

. Compartir formes d’automotivació i veure que tots tenim o hem de tenir les nostres. 

 

CONTINGUTS 
 

. Què és la motivació i com funciona. 

. Piràmide de Maslow i piràmide d’afrontament de moments de desmotivació. 

. I tu, què vols fer? – La importància de tenir objectius. 

. Recursos motivacionals i com l’actitud positiva et pot canviar el dia (i la vida). 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de preguntes i activitats 
pràctiques durant el taller.  
 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 – 1,5 hores. 
Projector,  pantalla i altaveus. Material d’oficina.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves MOTIVA’T I FES QUE SIGUI POSSIBLE: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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SÍ, A VEGADES CAL DIR QUE …

Assertivitat per la igualtat

 
 

OBJECTIUS 
 
. Reflexionar sobre les vegades que accedim a peticions sense ganes. 

. Donar recursos pràctics per poder fer possible aquesta resposta sense sentir-se culpable. 

. Augmentar la confiança en un mateix a l’hora de fer allò que realment volem. 

 

CONTINGUTS 
 

. Seguretat personal - La importància de la seguretat en un/a mateix/a per aprendre a dir no. 

. Drets assertius  – Reconeixement de drets propis i dels altres. 

. Expressar-nos de manera assertiva – Paraules poc útils però molt utilitzades. 

. Pressió o invitació – Proposar canvis als altres. 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de preguntes i activitats 
pràctiques durant el taller.  
 

ALTRES 
 
La durada de la xerrada és de 1-1,5 hores. 
Projector,  pantalla i altaveus.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves SÍ, A VEGADES CAL DIR QUE NO: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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…UNA MICA DE 
COACHING?

Confiar en un mateix per tirar
endavant projectes vitals

  
 

OBJECTIUS 
 
. Descobrir què és el Coaching i per què serveix. 

. Facilitar el plantejament d’objectius i afavorir una expectativa realista i actitud positiva. 

. Augmentar la confiança en un mateix a l’hora de plantejar i assolir projectes. 

 

CONTINGUTS 
 

. Introducció a conceptes d’èxit i objectius. 

. Per què amb Coaching? – Introducció als conceptes fonamentals del Coaching. 

. Les fases per al progrés vital – Enfocar-se, Moure’s, Aguantar i Canviar. 

. Dubtes i conclusions per part dels participants. 

 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts i reflexions personals que es desperten a través de preguntes i activitats 
pràctiques durant el taller.  
 

ALTRES 
 
La durada del curs és de 6 hores. Per fer-ho en format xerrada única, consultar. 
Projector,  pantalla i altaveus. Material d’oficina.  
 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves UNA MICA DE COACHING?: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 

 


