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ETAPA JOVENTUT 
Xerrades – Tallers 

 
No estudiïs més, estudia millor I i II (Tècniques d’estudi) – ESO i Batxillerat. Pàg. 2 

Com presentar el meu treball de recerca i no morir en l’intent  (Les claus 

per parlar en públic) – Especial treball de recerca 2n de Batxillerat . 

Pàg. 3 

Nova etapa: Batxillerat (Actituds i aptituds per superar-lo amb èxit) – 

Especial per 1r de Batxillerat. 

Pàg. 4 

El poder de les emocions  (Beneficis de l’optimisme). Pàg. 5 

Autoestima i Seguretat personal (Primers auxilis psicològics) Pàg. 6 

Motiva’t i fes que sigui possible (Actitud positiva i motivació) Pàg. 7 

Amistat i Bullying (Habilitats socials i límits) Pàg. 8 

(Ciber)Habilitats Socials: Posant límits al (Ciber)Bullying. Pàg. 9 
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NO ESTUDIÏS MÉS, 

ESTUDIA MILLOR (I) i (II)

Tècniques d’estudi 

 
 

OBJECTIUS 
 

. Plantejar les tècniques d’estudi a la ESO d’una manera alternativa a l’habitual. 

. Dotar als alumnes de recursos i idees per a estudiar millor en funció de la seva forma de ser i fer. 

 

CONTINGUTS 
 

No estudiïs més, estudia millor I: 
. Quin tipus d’estudiant sóc? Enquesta-dinàmica per a detectar les preferències i facilitats. 

. Arguments per a fer ús de les estratègies d’estudi (subratllat – resum ). Pot incloure una pràctica. 

. Visionat i correcció d’apunts per tal de fer-los millor. 

. Idees i trucs per a realitzar els esquemes. 

. Com afrontar un examen. 

No estudiïs més, estudia millor II: 
. Com millorar la capacitat d’atenció. 

. Com millorar la memòria. 

. Com millorar el vocabulari. 

. Com extreure la idea principal per a fer un resum i esquema. 

. Com afrontar un examen (visionat d’exemples de com fer i com no fer-ho). 

 

METODOLOGIA 
 

Exposició de continguts i, sobretot, reflexions personals i pràctiques.  

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’1 hora (en els dos tallers). 

Projector, pantalla i altaveus. Material d’oficina. 

Hi ha una xerrada paral.lela pensada pels pares i mares que volen donar suport als seus fills en 

aquest tema. Veure Catàleg per mares i pares i/o demanar informació. 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves NO ESTUDIÏS MÉS, ESTUDIA MILLOR (i) I (II): 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant  
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COM PRESENTAR EL MEU 
TREBALL I NO MORIR EN 

L'INTENT

L

Les claus per parlar en públic

 
 

OBJECTIUS 
 

. Que els alumnes de 2n de Batxillerat perdin la por a la presentació i defensa davant un “tribunal” 

del seu treball de recerca.  

. 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 
 

Considerant la quantitat de participants per grup, l’atenció no pot ser individualitzada però sí molt 

propera.  La fórmula és treballar a través de les aportacions dels propis alumnes i 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 participants. 

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és de 1,5 hores (adaptable a 1 hora pels horaris escolars). 

Projector, pantalla i altaveus. 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves COM PRESENTAR EL MEU TREBALL: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant  
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NOVA ETAPA:
BATXILLERAT

Actituds i aptituds per superar-lo amb èxit

 
 

OBJECTIUS 
 

. Posar sobre la taula aquelles aptituds amb més utilitat a nivell acadèmic, personal i professional. 

. Fer una mirada cap a un mateix per descobrir alguns punts forts i febles a nivell acadèmic amb 

propostes de com millorar-ho. 

. Millorar en la gestió de les emocions que poden interferir en una bona adaptació a les situacions 

generadores potencials d’ansietat. 

 

CONTINGUTS 
 

• Els triomfadors  (bon estudiant/ treballador/ empresari) quins atributs posseeixen? 
Activitat grupal per proposar, analitzar i discutir quines són les aptituds que permeten uns millors 

resultats a nivell acadèmic (i que són aplicables a nivell laboral). 

 

• Adquirint nous hàbits (amb idees i recursos):  
- Resolutiu (previsió i orgnaització de tasques). 

- Gestió emocional (gestionar l’ansietat o l’estrés). 

- Habilitats de relació (saber col.laborar i demanar ajuda). 

- Actitud positiva (contra el poder del pensament pessimista). 

 

METODOLOGIA 
 

Activitat guiada que requereix la participació activa dels alumnes per arribar a les conclusions.  

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’1 hora. Cal projector, pantalla i material d’oficina. 

 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves NOVA ETAPA, BATXILLERAT: 
 

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 adaptada als joves. 

. 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 alumnes hauran de 

participar en dinàmiques. Representació i/o 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 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 hora. 

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 hora. 

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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AMISTAT I BULLYING

Habilitats Socials i límits

 
 

OBJECTIUS 
 

. Saber distingir aquelles conductes que s’inclouen en l’amistat i les que no. 

. Saber posar límits a situacions de provocació que poden derivar o han derivat en bullying. 

. Despertar la consciència de grup per ajudar a les víctimes i no ser còmplices. 

 

CONTINGUTS 
 

. Els amics i el valor de l’amistat. 

. Principis d’Assertivitat: Diferenciació entre respostes passives, agressives i assertives.  

. Drets assertius i límits. 

. El bullying i el cyberbullying. 

. Com prevenir i com donar resposta a situacions socials de risc. 

 

METODOLOGIA 
 

Exposició de continguts, reflexions personals, dinàmiques i representacions de role-playing.  

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’1 hora. 

Projector, pantalla i altaveus.  

Hi ha una xerrada paral.lela pensada pels pares i mares que volen donar suport als seus fills en 

aquest tema. Veure Catàleg per mares i pares i/o demanar informació. 

 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves AMISTAT I BULLYING: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant 
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(CIBER)HABILITATS 
SOCIALS

Posant límits al (Ciber)Bullying

 
 

OBJECTIUS 
 

. Reflexionar sobre els criteris de selecció dels amics respecte els ciberamics. 

. Reforçar el criteri de la intimitat personal i valorar els riscos de l’exposició pública. 

. Donar eines de resposta a les provocacions i ciberprovocacions. 

 

CONTINGUTS 
 

. Manual d’Amistat:  
- Definició de les relacions socials i virtuals en funció del grau de confiança.  

- Criteris de selecció. 

. Manual d’Intimitat:  
- Les rodes presencials i virtuals de la informació que compartim.  

- Conceptes de restricció i vulnerabilitat. 

. Manual d’Assertivitat i Protecció:  
-  Recursos per a respondre a les provocacions/ situacions de bullying en directe.  

- Recursos per a respondre a les provocacions/ ciberbullying virtuals.  

- Conceptes de control i límits. 

 

METODOLOGIA 
 

Exposició de continguts i recursos. Reflexions personals. Debat grupal. Visió de curts relacionats 

amb el tema. 

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’1 hora. 

Projector, pantalla i altaveus.  

 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves (CIBER)HABILITATS SOCIALS: 
 

Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant 

 


