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CONSUM I 
AUTOIMATGE

Valora’t i decideix

 
 

OBJECTIUS 
 
. Provocar reflexió sobre com sovint actuem i comprem per agradar als altres.  
. Relacionar-ho amb el consum.  
. Despertar l’esperit crític i afavorir la valoració personal dels participants. 
 

CONTINGUTS 
 
Conceptuals: Autoimatge (què és i de què depèn),  Imatge personal i pressió del grup (tipus de 
grups i desig d’acceptació). Relació amb el Consum (Criteris de compra). 

 
Procedimentals: Relacionar els conceptes amb el consum i la llibertat personal de decisió. 

 
D'actituds i valors: Despertar l’esperit crític i afavorir la valoració personal dels participants. 

METODOLOGIA 
 
Exposició de continguts, reflexió i visionat d’exemples. 
 

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

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves CONSUM I AUTOIMATGE: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant  
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VOLER SER L’HOME o
la DONA 10

Mitjans, Autoestima i Consum

 
 

OBJECTIUS 
 
. Reflexionar sobre la pressió dels mitjans sobre la imatge de les persones.  
.Fomentar l'esperit crític al voltant del tema. 
. Donar recursos per augmentar l'autoestima personal i col.lectiva. 
 

CONTINGUTS 
 
Conceptuals: Destacarem la subjectivitat de conceptes com la bellesa o l'atractiu i argumentarem 
per què no hi ha uns cànons ni uns models vàlids per a totes les persones, llocs o èpoques. 
 
Procedimentals: A través d'exemples gràfics i anuncis debatrem el grau de poder i de pressió que 
determinats missatges tenen sobre els homes i les dones. 
 
D'actituds i valors: Com les nostres actituds poden fomentar la pressió social o alimentar un nou 
model de persones lliures, sense tants complexos físics i/o determinants estètics. Treball sobre la 
crítica i el vocabulari amb què ens definim a nosaltres mateixos i a les altres persones . 

METODOLOGIA 
 
Es tracta d’una xerrada amb dades i fotografies o vídeos que permeten als joves reflexionar sobre 
la impossibilitat d’assolir la perfecció física a través del consum de productes vistos als mitjans. 
Paral.lelament es motiva el treball de l’autoestima com a part del seu atractiu personal. 
S’obre debat als alumnes sobre aquests temes. Les conclusions són grupals. 
 

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

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves VOLER SER L’HOME O LA DONA 10: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant  
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DESMARCA’T!

I tu, de quina marca ets?

 
 

OBJECTIUS 
 
. Fomentar el consum responsable i el sentit crític en la compra de productes de roba i 
complements de marca.  
.Potenciar la valoració de les persones segons què són i no segons què tenen o com vesteixen (ser i 
tenir). 

CONTINGUTS 
 
Conceptuals: El món de les marques. La identificació de característiques personals amb algunes 
marques. Com funcionen les marques? 
 
Procedimentals: Reflexionar en grup sobre la importància d'aprendre a escollir amb un criteri 
pràctic. 
 i personal. 
D'actituds i valors: Comprendre com les nostres decisions estan influïdes pel mercat i la publicitat. 

METODOLOGIA 
 
Es tracta d’un taller en què els alumnes participen en diferents dinàmiques de grup. És una 
activitat guiada però que requereix participació i opinió per part dels alumnes. 
 

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

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves DESMARCA’T: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

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

Necessitat o desig?

 
. 
 

OBJECTIUS 
 
. Reflexionar sobre la subjectivitat i temporalitat de les modes i, en conseqüència,de  la 
importància relativa de seguir-les: no és una necessitat. 
. Detectar què fa que quelcom estigui de moda en un context i relació amb el consum, la publicitat 
i l’economia de les empreses. 
. Descobrir la subjectivitat de la moda a partir de les diferències entre què està de moda en una 
zona/centre/moment o en un altre. 
. Fomentar el treball de grup, la creativitat i l’exposició oral. 
 

CONTINGUTS 
 
Conceptuals: Les modes i la seva temporalitat. Identificació dels agents que generen les modes i 
com cadascú hi col.labora. Detectar com ens influencia a l’hora de decidir. Relació amb el consum. 
Procedimentals: Reflexionar en grup sobre la importància relativa de seguir les modes. 
Experimentar com generar una moda: El magazine de moda de la classe. Treball de grup i exposició 
oral. 
D'actituds i valors: Comprendre que les modes difereixen segons el moment, context, edat, ... 
Reduir l’obsessió per les modes al descobrir la seva subjectivitat. 
 

METODOLOGIA 
 
Taller amb exposició de continguts i exemples. Dinàmiques creatives de grup i exposició de 
conclusions per part dels alumnes. Debat. 

ALTRES 
 
La durada de la intervenció és d’1 hora. 
Projector i pantalla. Material d’oficina.  

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves A LA MODA: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 
Manresa – Navàs – Itinerant 
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I AIXÍ ENS VENEN LA MOTO

Ets un bon venedor?

 
 

OBJECTIUS 
 
. Conèixer estratègies publicitàries i de màrqueting per provocar la compra de productes. 
.Reflexionar sobre com funcionen els processos d'atenció i memòria en els humans.  
.Fomentar el sentit crític i pràctic dels joves sobre les seves decisions de compres davant les 
ofertes del mercat. 
. Fomentar el treball de grup, la creativitat i l’exposició oral. 
  

CONTINGUTS 
 
Conceptuals: Els processos d'atenció i de memòria dins del cervell dels éssers humans. Elements 
principals d’un bon anunci. 
Procedimentals: Provocar la reflexió sobre com funciona el màrqueting i la captació de clients. 
Reflexionar en grup sobre la importància d'aprendre a escollir allò que volem. Experimentar com 
ser un bon venedor: Crear un anunci publicitari per un nou producte. Exposicions dels anuncis i 
conclusions grupals. 
D'actituds i valors: Aprendre a posar-se a l'altra banda per ser més crítics i realistes davant la 
presentació de productes. 
 

METODOLOGIA 
 
Taller amb exposició de continguts i exemples. Dinàmiques creatives de grup i exposició dels 
anuncis creats per part dels alumnes.  

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

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves I AIXÍ ENS VENEN LA MOTO: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

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

 


