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ETAPA FAMÍLIA | EDUCACIÓ 
POSITIVA 

Xerrades  
 
 

Que no només estudiï més sinó millor – Per Secundària. 

(Com ajudar als nostres fills/es a estudiar i millorar el rendiment escolar) 

Pàg. 2 

Relacions Socials i Bullying – Per Primària i Secundària. 

(Educa les habilitats socials dels teus fills/es) 

Pàg. 3 

Nova etapa: Secundària – Per últim curs primària i primer curs de Secundària. 

(Actituds i Aptituds a fomentar per superar-la amb èxit) 

Pàg. 4 

Descobreix la gran mare/ pare que hi ha dins teu – Famílies amb fills/es de 0-3 anys. 

(Recursos educatius per a viure una maternitat/ paternitat més feliç) 

Pàg. 5 

 

DATA Curs 2016/17 

PROFESSIONAL Lídia Costa Ballonga  ( T. 636233826 | lidia@tupotspsicologia.com) 
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QUE NO NOMÉS ESTUDIÏ 
MÉS SINÓ MILLOR

Com ajudar als nostres fills/es a l’hora
d’estudiar

 
 

OBJECTIUS 
 

. Aportar una nova perspectiva al tema de les tècniques d’estudi. 

. Dotar als pares i mares de més recursos a l’hora d’assessorar als seus fills/es en l’estudi. 

. Contribuir a l’augment de l’entesa i la felicitat familiar. 

 

CONTINGUTS 
 

. Punts bàsics a tenir en compte a l’hora de ser el suport acadèmic dels nostres fills/es. 

. Pares, mares, germans, germanes, amics i amigues i per què no ens funciona el mateix. 

. Reflexions i recursos pràctics per assessorar als/les estudiants i donar-los un suport útil. 

 

METODOLOGIA 
 

Xerrada oberta a pares i mares d’alumnes de secundària. Per cursos de primària, consultar. 

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’entre 1-1,5h. 

Projector i pantalla.  

 
Aquesta activitat per a pares i mares té relació directa amb els tallers que s’ofereixen adreçats als alumnes de 

secundària (part 1 i 2): “No estudiïs més, estudia millor”. Veure Catàleg Joventut. 

 

 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves QUE NO NOMÉS ESTUDIÏ MÉS SINÓ MILLOR: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant  
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RELACIONS SOCIALS I 
BULLYING

Educa les habilitats socials dels teus fills/es 

 
 

OBJECTIUS 
 

. Ampliar els coneixements dels pares en relació a les actituds a l’entorn del Bullying. 

. Reflexionar sobre la tipologia i utilitat dels consells habituals que donem als fills/es sobre el 

contacte social i l’afrontament i gestió de malentesos.  

. Dotar als pares i mares de recursos per assessorar i donar suport als seus fills a nivell social. 

CONTINGUTS 
 

. Amistat o no amistat: Exposició dels factors que més valoren i més rebutgen els adolescents en 

aquest tema (basat en les respostes dels propis adolescents*). 

. Manual d’Habilitats Socials per a tota la família i, especialment, per als infants i/o adolescents. 

. Afrontament del Bullying: Identificació de rols, perfils de risc i propostes d’afrontament de 

situacions i millora. 

METODOLOGIA 
 

Xerrada oberta a pares i mares d’alumnes de primària i/o secundària. 

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’entre 1-1,5h. 

Projector i pantalla.  

 
*Aquesta activitat per a pares i mares té relació directa amb els tallers que s’ofereixen adreçats als alumnes de 
secundària: “Amistat, Habilitats Socials i Bullying”. Veure Catàleg Joventut. 

 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves RELACIONS SOCIALS I BULLYING: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant  
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NOVA ETAPA: SECUNDÀRIA

Actituds i aptituds
per superar-lo amb èxit

 
 

OBJECTIUS 
 

. Posar sobre la taula aquelles aptituds amb més utilitat acadèmica i personal en l’etapa de 

transició a l’educació secundària. 

. Orientar els pares (i/o docents) per tal de poder donar suport als seus fills durant el canvi de cicle. 

. Reduir l’ansietat que pot provocar aquesta etapa vital dels nens/es. 

CONTINGUTS 
 

· Preparant-se per a l’educació secundària: 
Exposició o debat grupal (segons la quantitat i format de l’activitat) sobre quines són les aptituds 

que permeten uns millors resultats a nivell acadèmic i personal durant la secundària (especialment 

el primer curs). 

· Ajudant als nens/es a adquirir nous hàbits acadèmics i personals: 
- Per ser resolutius (previsió i organització de tasques, espais i tècniques d’estudi). 

- Per acompanyar-los en les noves emocions (gestionar l’ansietat o l’estrés pel canvi d’etapa). 

- Potenciant les habilitats socials (per afrontar del canvi de centre, mestres i companys). 

- Fomentant una actitud positiva (coneixements + habilitats x actitud). 

METODOLOGIA 
 

Xerrada oberta a pares i mares d’alumnes d´últim curs de primària i/o primer curs de secundària. 

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’entre 1-1,5h. 

Projector i pantalla. 

 

 

 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves NOVA ETAPA, SECUNDÀRIA: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant  
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DESCOBREIX LA 

GRAN MARE/ PARE 

QUE HI HA DINS TEU

Recursos educatius per viure una maternitat/ 

paternitat encara més feliç

 
 

 

OBJECTIUS 
 

. Reforçar els pares i mares de nens/es de 0-3 anys en la seva tasca educadora. 

. Contribuir a l’augment de la felicitat familiar. 

 

CONTINGUTS 
 

. Un nou objectiu vital: Que el meu fill/a sigui feliç. 

. Un món de contrastos: Expectatives i realitats. 

. Una cursa de dubtes: Qui en sap més de què? 

. La metamorfosi: L’abans i el després de ser mare/ pare. 

... I com tot això afecta els nostres fills. 

 

METODOLOGIA 
 

Xerrada oberta a la participació dels i les assistents. 

 

ALTRES 
 

La durada de la intervenció és d’entre 1-1,5h. 

Projector, pantalla i altaveus.  

 

 

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves DESCOBREIX LA GRAN MARE/ PARE: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

lidia@tupotspsicologia.com | Tel. 636233826 

Manresa – Navàs – Itinerant  

 


