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PSICOLOGIA DE 
L’AMOR i L’ATRACCIÓ

Atracció – Amor – Parella 

 
 
 

OBJECTIUS 
 
. Generar reflexió a l’entorn de conceptes com l’amor o l’atracció. 

. Proposar formats per a resultar més atractius a l’hora de conèixer gent nova i revisar els propis. 

. Destacar els elements fonamentals per al bon funcionament d’una parella. 

CONTINGUTS 
 
. Què ens atreu de les persones. Components principals de l’atractiu. 

. Com resultar més atractius. Autovaloració de les conductes verbals i no verbals d’atracció. 

. L’Amor i els seus mites. Plantejaments que impedeixen una concepció realista de l’Amor. 

. Primers passos per tenir parella. Preparar-se per poder trobar altres persones preparades. 

 

METODOLOGIA 
 
Xerrada oberta a la participació dels i les assistents. 
Adreçada tant a persones sense parella però també oberta a les persones amb parella que volen 
millorar la seva relació. 
 

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

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves PSICOLOGIA DE L’AMOR I L’ATRACCIÓ: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

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

Com superar una ruptura sentimental

 
 
 

OBJECTIUS 
 
. Generar reflexió a l’entorn del desamor i les ruptures sentimentals. 

. Reconèixer les fases del dol amorós per a detectar el propi procés de superació. 

. Donar recursos per a la superació d’una ruptura sentimental dolorosa. 

CONTINGUTS 
 
. S’ha acabat?  Principals causes del trencament d’una parella. 

. I a partir d’ara, què? Fases de la ruptura i dol amorós. 

. Primers passos per superar una ruptura sentimental. Plantejaments i consideracions per a refer 

el mapa personal i de relacions a partir d’una ruptura. 

 

METODOLOGIA 
 
Xerrada oberta a la participació dels i les assistents. 
Adreçada especialment a persones en situació de desenamorament o de ruptura sentimental. 
 

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

 

Elaboració de materials, docència, dubtes i reserves PSICOLOGIA DEL DESAMOR: 
Lídia Costa Ballonga | Psicòloga Col.legiada 11.743. 

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

 
 


