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Introducció

Objectius del projecte

Des de les polítiques de joven-
tut es treballa per desenvolupar 
capacitats i competències en 
les persones joves que els facili-
tin la construcció i l’aprofitament 
d’oportunitats que l’entorn i la 
seva situació vital els reportin.

En aquest sentit, més que pro-
posar projectes aïllats i compar-
timentats a l’entorn de la forma-
ció en un aspecte concret com 
pot ser la formació laboral, la 
participació, la cultura o la salut, 
ens adonem de la importància 
de proposar accions i projectes 
que tots ells tinguin per finali-
tat atendre la persona jove des 
d’una dimensió molt més emo-
cional que no pas purament 
informativa. En aquest sentit, 

La finalitat que perseguim és 
optimitzar el benestar psicolò-
gic dels joves per tal de reduir-
ne la possibilitat d’introducció 
en situacions de risc.

doncs, pensem que és absolu-
tament necessari promoure es-
pais de reflexió on assajar i po-
sar en pràctica mecanismes per 
respondre davant la vida i no 
tant mecanismes per reaccio-
nar davant la vida. La resposta 
(en lloc de la reacció) és el que 
permet a les persones afrontar i 
gestionar la seva situació vital, i 
per aquest motiu, pensem que 
les polítiques de joventut han de 
treballar per educar en la res-
posta i no en la reacció.

En definitiva, un jove que emo-
cionalment se senti ben cons-
truït, que hagi assajat com-
portaments de resposta i no 
respongui purament per reac-
ció, que reconegui les seves 

Objectius generals:

• Potenciar habilitats i recur-
sos personals que ajudin al 
benestar personal i social.

• Potenciar habilitats i recur-
sos personals que ajudin a 
afrontar els entorns estres-
sants.

• Potenciar habilitats i recur-
sos personals que ajudin 
a adquirir estratègies 
d’afrontament en tot tipus 
de contextos.

capacitats i hagi desenvolupat 
les competències bàsiques, es 
veurà en condicions d’afrontar 
la seva vida amb una actitud 
oberta, positiva i de qualitat. 
És en aquest camí, doncs, on 
s’emmarquen les accions que 
aquest projecte proposa, on 
més enllà de la concreció de les 
informacions a treballar, a nivell 
més cognitiu, s’atén el i la jove 
des d’aquesta dimensió reflexi-
va i introspectiva que l’ajuda a 
madurar i a situar-se en el món 
d’una manera sòlida.  

Objectius especí$cs:

• Generar espais per a la 
presa de consciència en 
les persones joves de què 
atendre aquesta dimensió 
emocional els reporta be-
neficis, els fa estar, atendre 
i entendre millor les situa-
cions que viuen.

• Fomentar l’autoreflexió i el 
pensament crític, des de la 
introspecció individual.

• Acompanyar els joves a 
generar un clima grupal 
positiu i motivador. 
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Metodologia

Els principals mètodes d’acció 
que utilitzarem en aquest pro-
grama són els que pretenen in-
crementar les potencialitats in-
dividuals i els que intenten dis-
minuir o eliminar les limitacions 
individuals:

Mètodes per a disminuir les 
limitacions individuals

Les limitacions individuals són 
aquells aspectes personals que 
interfereixen en l’adaptació i 
desenvolupament òptim. A tra-
vés d’aquests mètodes, doncs, 
es pretén assolir un altre dels 
objectius específics comentats 
anteriorment: evitar la violèn-
cia. En aquest sentit, utilitza-
rem mètodes relacionats amb 
els aspectes conductuals i les 
habilitats, on es promoguin ha-
bilitats interpersonals de reso-
lució de problemes i conflictes. 
També utilitzarem enfocaments 
holístics o multifactorials rela-
cionats amb la prevenció

Mètodes per a incrementar les 
potencialitats individuals

Les potencialitats personals són 
aquells aspectes de la persona 
que l’ajuden a adaptar-se ade-
quadament als canvis interns 
i externs. Podríem dir, doncs, 
que a través d’aquests mètodes 
es busca potenciar aquelles 
habilitats i recursos dels joves 
que els ajudin a trobar el benes-
tar personal i social, així com a 
afrontar els entorns estressants 
que els envolten.

En aquest cas ens centrarem en 
els aspectes cognitius i les ha-
bilitats. Pel que fa als aspectes 
cognitius s’utilitzaran estratè-
gies d’afrontament de l’estrès, 
a partir de les quals s’intentarà 
millorar les respostes davant 
els desequilibris de l’entorn, de 
manera que els joves sàpiguen 
utilitzar-les per generar un pro-
cés dinamitzador positiu pel seu 
desenvolupament. 

Per les habilitats utilitzarem es-
tratègies d’entrenament en ha-
bilitats socials, per tal que els 
joves es puguin desenvolupar 
efectivament en societat, sa-
bent com relacionar-se amb els 
conflictes i aconseguir els seus 
propòsits vitals. D’altra banda, 
també utilitzarem enfocaments 
holístics o multifactorials, que 
ens permetran tractar els dife-
rents aspectes de forma con-
junta. 

Desenvolupament de les ses-
sions

El projecte que proposem es 
desenvoluparà a través del tre-
ball de temes que interessen 
i afecten a les persones joves, 
recollides en el Pla Local de Jo-
ventut municipal, que esdevin-
dran un punt de partida per a la 
relació entre facilitador i joves. 
Des d’aquestes temàtiques, 
amb un esperit formatiu i cons-
tructiu, es des d’on es podrà 
anar treballant el component de 
salut emocional, generant es-
pais i  dinàmiques experiencials 
que facilitin noves percepcions 
a l’entorn de com atendre les 
pròpies emocions.

Els principals temes a tractar, 
com a punt de partida de les 
dinàmiques i a nivell cognitiu, 
seran:

• La formació laboral

• L’ús i abús de les TIC

• La participació 

• Les relacions abusives 

Aquestes sessions es desenvo-
luparan en el context de grup 
classe, una sessió al mes en 
l’espai de tutoria o en qualsevol 
altre espai on s’hi pugui reunir 
tot el grup classe, acompanyats 
per el tutor o tutora.

La facilitadora de les sessions 
serà la tècnica de Joventut mu-
nicipal, amb el suport, en cas 
que sigui necessari, d’altres fi-
gures tècniques especialistes 
en la temàtica a treballar.



Formació laboral
(suport Oficina Jove de la Selva)

Objectius

Desenvolupar en els joves la capacitat d’auto-organització per estructurar i elaborar un cu-
rrículum i un procés de recerca de feina en funció a l’elecció de l’oferta de feina. Conèixer i 
aprendre a utilitzar adequadament els diversos canals de recerca de feina.

Entendre el mercat laboral com a un sistema d’intercanvi i de relacions socials entre em-
presaris, treballadors i consumidors.

1
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Formació laboral

Sessió 1. Eines i canals per a la recerca de feina 

Destinataris recomanats: 
3r i 4rt d’ESO + batxillerat

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle, portàtil i 
projector. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

1. Qui sóc i què vull fer? 

2. No tinc experiència, però vull 
treballar! Per on començo?

3. Ja tinc les eines, com em 
faig conèixer?

Elements cognitius que es 
treballaran:

El procés de recerca de feina 
és un trajecte en el qual és ne-
cessari tenir coneixements del 
mercat de treball i adquirir i 
disposar d’una sèrie d’actituds 
i competències claus per la in-
serció laboral. Entenem, que 
quan una persona vol entrar 
en el mercat laboral ho fa mit-
jançant un conjunt de compe-

tències instrumentals, bàsiques 
i transversals que determinaran 
si és la persona adequada per 
ocupar un lloc de treball deter-
minat.

El principal objectiu del taller 
és facilitar que el jove conegui 
les demandes del mercat i sà-
piga que per  en el món laboral 
es necessari disposar d’uns 
recursos formatius i d’una ex-
periència laboral determinada.

Dissenyar un bon currículum i 
fer-ne una bona presentació; 
determinar i seleccionar ofertes 
de feina i, sobre tot, conèixer 
les limitacions i les habilitats de 
cada un/a és el que es pretén 
descobrir en aquest taller. 

Dinàmica:

L’activitat és realitzarà en dues 
parts. La primera es farà un 
exercici d’auto-exploració 
d’interessos i motivacions dels 
propis joves. Un cop fet el pri-
mer contacte es farà una expli-
cació simple i concreta del que 
és el sistema laboral. No es 
tracte de fer una classe magis-

tral però sí de donar-los-hi les 
indicacions necessàries per-
què, en el moment que vulguin 
accedir al mercat laboral, pu-
guin com a mínim conèixer el 
marc laboral que es trobaran.

 La part pràctica,es realitzarà 
una vegada explicada la teo-
ria, partint dels interessos dels 
propis dels assistents. Per la 
realització de la part pràctica 
s’utilitzaran ofertes de treball i es 
realitzarà un role-playing per fa-
cilitar  la visió de proximitat dels 
joves amb el mercat de treball.

Així doncs, el principal contin-
gut que es tractarà serà:

• Auto-coneixement: Qui 
sóc, què puc i vull fer?

• El mercat laboral i els seus 
agents socials

• Processos a seguir a l’hora 
de introduir-se en el mercat 
laboral

• El currículum i la carta de 
presentació.

• Quins són els principals ca-
nals de recerca de feina.
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Formació laboral

Sessió 2. Enfronta’t amb èxit a un procés de selecció 

Destinataris recomanats: 
4rt d’ESO + batxillerat

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle, portàtil i 
projector. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

1. Qui sóc, què vull i què puc 
aportar? 

2. M’han trucat per una feina. I 
ara què dic?

2. Abans durant i després 
d’una entrevista.

3. I què més em poden fer fer 
en un procés de selecció?

Elements cognitius que es 
treballaran:

Enfrontar-se a un procés de 
selecció implica tot un seguit 
d’habilitats, competències, au-
to-coneixement i fins i tot un en-
trenament personal, que perme-
ten afrontar el procés amb major 
confiança i garanties d’èxit.

Dinàmica:

En aquest taller l’objectiu és 
donar una breu explicació dels 
diferents processos de selecció 
i dels diferents instruments que 
s’utilitzen, com l’entrevista de 
feina, els psicotècnics, dinàmi-
ques de grup...

L’activitat és realitzarà en dues 
parts. Una part teòrica en la 
que s’explicaran els diferents 
processos de selecció i una 
part pràctica en la que es realit-
zaran role playings, i es farà un 
petit tastet de les diferents pro-
ves que es poden dur a terme.   
Principalment es treballaran di-
ferents entrevistes de feina, psi-
cotècnics d’aptitut i personalitat 
i es realitzarà una breu dinàmi-
ca de grup.

Una de les principals fites del 
taller es treballar aspectes claus 
com l’auto-coneixement, l’auto-
confiança, la capacitat de ges-
tió de l’estrés, la comunicació i 
l’auto-control. 



7

NUCLI JOVE_INSTITUTS

Formació laboral

Sessió 3. Treballar, estudiar o fer una estada de volutariat a l’estranger 

Destinataris recomanats: 
4rt d’ESO + batxillerat

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Una sala amb ordinadors per 
a cada assistent, un portàtil i 
un projector. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

1. Quin valor afegit té treballar 
a l’estranger?

2. A quin país vull anar? Què i 
per què ho vull fer?

2. I ara? Per on començo?

Elements cognitius que es 
treballaran:

Treballar, formar-se o fer una es-
tada de voluntariat a l’estranger 
suposa un valor afegit i són un 
element molt valorat per les em-
preses i el personal de selecció. 

Per aquest motiu és importat en 
qualsevol estada a l’estranger 
tenir clar l’objectiu que és vol 
aconseguir (estudiar, treba-
llar...?) i l’estratègia a assolir, així 
com conèixer la realitat del país. 

Dinàmica:

Aquest taller té com objectiu fer 
un breu explicació dels projec-
tes i les oportunitat de treballar 
a l’estranger. 

L’activitat és realitzarà en dues 
parts. Una part teòrica adapta-
da a les motivacions dels joves 
i en el que es donarà informa-
ció teòrica; i una part pràctica 
en la què s’exposaran diferents 
casos pràctics perquè els jo-
ves coneguin què fer si volen 
buscar feina, estudiar o fer una 
esta de voluntariat a l’estranger.
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Formació laboral

Sessió 4. Que no et prenguin el pèl! Coneix els teus drets i deures laborals

Destinataris recomanats: 
4rt d’ESO + batxillerat

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle, portàtil i 
projector. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

1. Exploració de treball i gène-
re. I tu què en penses?

2. El marc legal que regula la 
relació dels treballador, empre-
sari i empresa.

3. El contracte de treball.

4  El salari i la nòmina.

Elements cognitius que es 
treballaran:

Aquest taller té com a principal 
objectiu donar a conèixer de for-
ma dinàmica i pràctica als més 

joves, tota la informació relacio-
nada amb els drets i deures la-
borals, normativa laboral, tipus 
de contractes, equitances...

Amb aquesta activitat ens pro-
posem trencar els esquemes 
sobre alguns aspectes legals 
dels drets i deures dels treba-
lladors/es. Saber el què ha de 
figurar en un contracte de tre-
ball com a mínim; quin és el sa-
lari mínim interprofessional que 
ha de cobrar un treballador/a; 
què és un conveni col·lectiu de 
sector o d’empresa i sobretot 
quines institucions són les que 
defensen els treballadors/es, 
són aspectes a tenir en compte 
quan una persona s’introdueix 
en el mercat laboral.

Proposem posar a l’abast del/s 
joves un debat el què ells ma-
teixos reflexionin sobre la nor-
mativa laboral actual i sobre la 
discriminació laboral, tan per 
sectors professional com per 
gènere. 

Dinàmica:

L’activitat és realitzarà en dues 
parts. La primera pretén, a tra-
vés d’una dinàmica de grup, 
veure quins estereotips tenen 
els joves sobre la contractació 
laboral. Aquesta dinàmica per-
met veure les les expectatives 
dels/les propis/es joves i sobre-
tot els estereotips que es creen 
en funció de les tasques a des-
envolupar i els salaris.

La segona part, i a partir del 
que han exposat els propis jo-
ves, es configurarà l’explicació 
teòrica sobre els aspectes nor-
matius relacionats amb el mer-
cat laboral. Arrel de l’explicació 
s’intentarà fomentar un debat 
perquè siguin els mateixos nois/
es qui arribin a definir les con-
clusions finals.

Desenvolupar les activitats a 
partir de casos pràctics ajuda a 
entendre millor la regulació dels 
drets i deures dels/les treballa-
dors/es.



L’ús i l’abús de les TIC 

Objectius

Treballar com les TIC afecten la nostra vida quotidiana i com, si les  utilitzem sense control, 
generen mals entesos que ens fan patir i ens aboquen a situacions conflictives. 

Com gestionar aquestes situacions (on trobem suport? Som un suport nosaltres?)

1
2
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L’ús i l’abús de les TIC 

Sessió 1. El que les TIC fan per mi

Destinataris recomanats: 
1r, 2n i 3r d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

1. Quin ús faig de les TIC? 

2. Com em relaciono amb els 
altres a través de les TIC? 

3. Com responc davant d’un in-
sult a la xarxa? (Assaig de res-
postes i no de reaccions)

Elements cognitius que es 
treballaran:

L’ús de les TIC és quelcom molt 

habitual i present a la vida dels 
joves, tant que, fins i tot, els pot 
abocar a situacions addictives. 
Per a què utilitzem les TIC? 
Com afecten les nostres rela-
cions personals? Quins conflic-
tes poden ser derivats de l’ús 
de les TIC entre els amics, la 
família, els estudis...? 

Dinàmica:

Es fa una introducció a través 
de teatre social: dos personat-
ges joves es troben a fora de 
l’institut, asseguts en un banc, 
i una de les dues rep un whats-
sap. Li comenta a l’altra com-
panya que està trista perquè 
un noi que li agrada li ha enviat 
aquest whatssap: “tu mateixa, 
fes el que vulguis!”. L’amiga 
li diu que no hi veu cap cosa 

estranya, que no entén perquè 
està trista, i li rellegeix el whats-

ap amb una entonació total-
ment diferent.

Tot seguit es facilita a cada 
jove el següent cas: Un jove 

avui celebra el seu aniversari 

i  convida els amics a anar a 

celebrar-ho. A tu, que també 

hi estàs convidat, se t’oblida. 

Quin missatge li envies? 

Cadascú escriu un missatge 
(es pot fer ús d’emoticones) 
i els posem en comú a la pis-
sarra. Comentem les respostes 
i veiem com, entre tots, donem 
resposta al dia a dia a través 
de les TIC i com gestionem les 
nostres emocions, com inter-
pretem els missatges de mane-
ra diferent.
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L’ús i l’abús de les TIC 

Sessió 2. En-xarxats? 

Destinataris recomanats: 
1r i 2n d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle; cartolines 
i rotuladors 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

1. Per què utilitzo la xarxa? 

2. Penjaria jo fotos íntimes me-
ves a la xarxa?

3. Quines repercussions pot te-
nir?

4. Per què necessito estar a 
la xarxa? Quines relacions 
m’aporta?

Elements cognitius que es 
treballaran:

Per a què serveixen les TIC? 
avantatges i inconvenients. Ens 
adonarem que és en l‘ús que 
fem de les TIC que generem o 
frustrem oportunitats. 

Dinàmica:

Farem una dinàmica basada 
en la tècnica de teatre imatge: 

Un jove representarà un jove 

que ha pujat a la xarxa una fo-

tografia íntima que han vist tots 

els companys, perquè la nòvia 

ho ha penjat a facebook. Com 

se sent el jove? I la seva nòvia? 

I la seva mare? I el seu pare? I 

els seus amics?

Generem aquest espai de de-
bat, anem donant veu als dife-
rents personatges.

Finalment, farem un treball en 
grup sobre quins avantatges 
i inconvenients ens aporten 
les TIC, en farem un mural per 
deixar penjat a la classe.



Prevenció de relacions abusives

Objectius

Fomentar una postura crítica davant els models associats als rols de gènere a través del 
coneixment i la visibilització dels models tradicionals i alternatius de gènere i quines con-
seqüències té i quin pressió social exerceix.

Proporcionar eines per a la reflexió a l’entorn de com per la nostra condició d’homes o de 
dones es va construint la pròpia identitat.

Oferir elements per entendre i reconèixer la problemàtica de la violència masclista en 
l’àmbit de la parella, com a estratègia de prevenció de relacions abusives.

1
2

3
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Prevenció de relacions abusives

Sessió 1. Mites de l’amor romàntic

Destinataris recomanats: 
1r, 2n i 3r d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

Generarem espais per a la re-
flexió, per a la introversió, per 
a l’expressió. Farem una anàlisi 
individual del propi comporta-
ment per analitzar-lo i ser-ne 
conscients.

Elements cognitius que es 
treballaran:

Què és un mite? Què és l’amor 
romàntic? Quins tenim interio-
ritzats i com ens impliquen en 
les relacions que mantenim?

Dinàmica:

En un espai suficient, els joves, 
drets, es disposaran en rotllana, 
mirant cap enfora. A cadascun 
se li hauran facilitat dues targe-

tes: una de vermella i una de 
verda. El facilitador anirà llegint 
mites de l’amor romàntic i els jo-
ves hauran d’aixecar la tarja ver-
da si hi estan d’acord o la tarja 
vermella si no hi estan d’acord. 
Un cop tots la tinguin aixecada, 
ens girarem cap a l’interior del 
cercle i debatrem les opinions. 
Per donar el torn de paraula, 
ho farem passant-nos una pilo-
ta. Ens assegurarem que surtin 
opinions de totes les postures.

Un cop llegides totes les afir-
macions sobre els mites de 
l’amor romàntic, ens asseurem 
a terra tal com estem i, tot se-
guit, els explicarem que hem 
estat debatent sobre els mites 
de l’amor romàntic: què ente-
nem per mite i què és això de 
“l’amor romàntic”? 

Tot seguit els demanarem que 
posin exemples dels diversos 
mites.

Enunciats a llegir:

• Si estimes algú però la relació 

s’acaba és que no era l’amor 

de la teva vida (perdurabilitat).

• Si una parella s’estima de ve-

ritat, podran superar tots els 

obstacles perquè puguin estar 

junts o juntes (omnipotència)

• Si hem d’anar a una festa un 

dissabte a la nit i a la meva 

parella no li ve de gust anar-hi 

i em demana que em quedi i 

l’estimo de veritat, jo em que-

daré (exclusivitat).

• Si estàs enamorat/da de ve-

ritat, no et pot agradar ningú 

més (fidelitat)

• Si no sento gelosia vol dir que 

no estic realment enamorat o 

enamorada.(gelosia)

• Tots i totes tenim una mitja 

taronja, que serà el nostre 

complement perfecte (la mitja 

taronja)

• Quan una parella està ena-

morada, podem comptar 

que el sexe serà meravellós 

(sexualitat).

• La culminació d’una parella 

que s’estima de debò és for-

mar una família (convivència)
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Prevenció de relacions abusives

Sessió 2. Imatges que parlen per elles mateixes 

Destinataris recomanats: 
1r, 2n i 3r d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle; pissarra. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

Generarem espais per a la re-
flexió, per a la introversió, per a 
l’expressió. Farem una anàlisi in-
dividual del propi comportament 
per analitzar-lo i ser conscients 
de com els estereotips afecten 
la nostra vida quotidiana.

Elements cognitius que es 
treballaran:

Quines ocupacions, afeccions, 
valors,... s’atribueixen a dones 
i a homes? La publicitat és un 

motor de vehiculació de tots 
aquests components. Analit-
zem-los i responem davant els 
estereotips de gènere.

Dinàmica:

Dividirem el grup classe en 
subgrups mixtes i els anirem 
passant els anuncis (televisius, 
revistes, etc) per tal que els 
puguin valorar segons les se-
güents qüestions:

• Quina aparença física tenen?

• Com són?

• Quins papers o tasques fan?

• Quins estris utilitzen?

• En quin espai es mouen?

Després ho posarem en comú: 
dibuixarem a la pissarra dos 
grans cercles que compar-
teixin una intersecció. Un cer-

cle representarà els atributs i 
aspectes masculins i l’altre els 
femenins. En la intersecció hi 
aniran els que comparteixin els 
dos conjunts. Reflexionarem 
sobre el significat dels cercles 
i la possibilitat de modificar-los. 
D’aquí en pot néixer alguna 
imatge alternativa.

Reflexionarem sobre:

• La publicitat ens persuadeix 
perquè siguem d’una manera 
determinada.

• Cal tenir un pensament crí-
tic davant aquestes imatges, 
perquè poden convertir-se en 
mandats per a nois i noies.

• Tenir imatges estereotipades 
no afavoreixen les relacions 
respectuoses entre sexes.

• Quines conseqüències 
pot tenir el fet de modificar 
l’esquema de la pissarra?
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Prevenció de relacions abusives

Sessió 3. Tipus, formes, graus

Destinataris recomanats: 
1r, 2n i 3r d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle; pissarra. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

Generarem espais per a la re-
flexió, per a la introversió, per 
a l’expressió. Farem una anàlisi 
individual del propi compor-
tament per analitzar-lo i ser 
conscients de com acceptem, 
patim, gestionem i generem si-
tuacions i formes de violència.

Elements cognitius que es 
treballaran:

En aquesta activitat identifica-
rem i classificarem els diferents 
tipus de violència. Es parlaran 
d’aquelles formes de violència 
menys visibles, més subtils, i 
de l’acceptació social que te-
nen algunes formes d’abús.

Dinàmica:

El grup es distribuirà en petits 
grups de 5 persones. A cada 
grup se’ls facilitarà unes targe-
tes amb diferents situacions on 
hi haurà casos on s’hi descriu 
un tipus de violència. El grup 
haurà de comentar de quin ti-
pus de violència es tracta. Tot 
seguit, ens reunirem en gran 

grup i posarem en comú el que 
s’ha treballat, tot enganxant al 
mural de la pissarra, cada si-
tuació en el grup de violència 
corresponent (violència física, 
sexual, psicològica, social, 
econòmica, no-violència i en 
quins àmbits s’ubica aquesta 
violència).

En gran grup podrem debatre 
si estem d’acord amb la clas-
sificació feta i podrem modifi-
car-ho tot impulsant el debat i 
la reflexió. Finalment donarem 
una definició dels conceptes 
bàsics treballats.
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Prevenció de relacions abusives

Sessió 4. Quin amor t’agrada més?

Destinataris recomanats: 
1r, 2n i 3r d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle; radio. 

Elements cognitius que es 
treballaran:

Quins models ens acosta la so-
cietat a l’entorn de l’amor? Les 
grans indústries culturals i pu-
blicitàries, cap on encaminen la 
visió de l’amor? Podem escollir 
com estimar? Què s’espera de 
nosaltres com a homes i dones? 
Quin rol desenvolupem?

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

Generarem espais per a la re-
flexió, per a la introversió, per 

a ‘expressió. Farem una anàlisi 
individual del propi compor-
tament per analitzar-lo i ser 
conscients de com exercim la 
pròpia relació amorosa, de qui-
na és la pròpia expectativa en 
aquesta dimensió i de quins 
són els estereotips als quals 
s’espera que responguem.

Dinàmica:

Es proposa l’escolta d’una 
cançó (Al otro lado del sofá, de 
l’Oreja de Van Gogh), i poder-
ne seguir la lletra a través d’una 
fotocòpia, per tal d’estar més 
atents al contingut de la cançó.

Seguidament se subdivideix el 
grup classe en grups més pe-
tits i es plantegen les següents 
qüestions:

• Com imagineu la noia que 
descriu la cançó?

• Com imagineu que és la pa-
rella d’aquesta noia?

• Quin tipus de relació tenen?

• Quin futur penseu que tindrà 
aquesta relació? Com els 
imagineu d’aquí a un temps?

Llavors es torna a reunir el grup 
i es posa en comú el tema. Es 
fa el retorn als joves reforçant la 
idea que l’amor es pot viure de 
manera sana, on la possessió i 
l’entrega completa a l’altra per-
sona, creure que no tenim sentit 
sense una altra persona o pen-
sa que la parella és l’únic motiu 
de felicitat d’un mateix, són as-
pectes perjudicials en una rela-
ció de parella.  Ens venen uns 
models d’amor que són perjudi-
cials, cal buscar alternatives, te-
nint motivacions, objectius per-
sonals i una xarxa de relacions 
més enllà de la parella.



Participació

Objectius

Promoure espais de predisposició a la participació.

Generar debat i autoreflexió al voltant de les pròpies capacitats i limitacions personals per 
afrontar la quotidianitat.

Facilitar un espai on assajar noves formes de resposta davant situacions de frustració, 
desmotivació, etc.

1
2

3
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Sessió 1. Quin clima hi ha?

Participació

Destinataris recomanats: 
1r, 2n i 3r d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle. 

Elements cognitius que es 
treballaran:

Aquesta sessió té per objectiu 
fer una anàlisi del clima de la 
classe per tal d’atendre i po-
der-lo millorar i així enfortir les 
relacions cooperatives i partici-
patives per a una millor vivèn-
cia del dia a dia i prevenir, per 
tant, conductes i reaccions de-
sadaptades o perjudicials.

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

Generarem espais per a la re-
flexió, per a la introversió, per a 
l’expressió sempre lliure, a cri-
teri de l’interessat o interessa-
da. Farem una anàlisi individual 
del propi comportament per 

ser conscients de com ens re-
lacionem amb la resta de com-
panys, què ens fa sentir bé a 
nosaltres i què fereix als altres.

Dinàmica:

Aquesta dinàmica es divideix 
en dues fases:

1. Detecció del  clima a l’aula. 
Es faran preguntes on els joves 
hauran d’aixecar una de les 
tres targetes que se’ls facilitarà 
(una de vermella, una de verda 
i una de taronja). Les qüestions 
seran:

• Quin ambient hi ha a la clas-
se? Quin t’agradaria que hi 
hagués?

• Quin ambient hi ha al pati? 
Quin t’agradaria que hi ha-
gués?

• Quin ambient hi ha al passa-
dís? Quin t’agradaria que hi 
hagués?

Un cop respost i debatut, for-
mularem la qüestió: Quin am-

bient aporto jo a l’aula? Quin 
m’agradaria aportar-hi? És el 
mateix o és diferent? (llavors 
caldrà valorar si hi ha un deca-
laix gaire important entre el què 
individualment aportem i el que 
individualment desitgem, i fer-
ne el comentari)

2. ReCORdar. En aquesta dinà-
mica es planteja rescatar re-
cords personals (que no caldrà 
compartir si no es vol) al voltant 
del quadrant següent:

• M’han fet sentir bé quan...

• M’han fet sentir malament 
quan...

• He fet sentir bé a algú quan...

• He fet sentir malament a algú 
quan...

Es deixen uns minuts per res-
pondre, per pensar-hi, i tot se-
guit plantegem en quin dels 
apartats ha estat més fàcil 
respondre i en quin més difícil. 
Som conscients de què ens fa 
estar bé? I de què ens fa estar 
malament? 
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Sessió 2. Ratllat

Participació

Destinataris recomanats: 
1r, 2n i 3r d’ESO

Temps estimat: 55 min

Espai i material: 
Aula on ens puguem dispo-
sar en semicercle. 

Espais d’educació emocional 
que es preveuen:

es donarà importància al pro-
cés d’introspecció de cada jove 
per rescatar emocions i explo-
rar què necessita per al seu be-
nestar.

Elements cognitius que es 
treballaran:

en aquesta sessió treballarem el 
vocabulari i la forma d’expressar 
el malestar o benestar d’una 
manera més rica que ens per-
meti sortir de la dicotomia estic 
bé - estic malament. 

Dinàmica:

Introducció de la sessió:

El facilitador dirigeix una pre-
gunta a diferents membres del 

grup: “què, com va? Com es-
tàs?”. Les respostes solen ser 
“bé”. Això dóna peu a poder 
preguntar què vol dir “bé”? és 
un formalisme? Sabem com ex-
pressar el que ens passa? A la 
gent li interessa què ens passa? 
Què és una emoció? I un senti-
ment? Quantes emocions hi ha?

Després d’aquest debat, facili-
tarem un diagrama d’emocions 
per veure-hi la complexitat dels 
matisos, per ser conscients que 
sovint no tenim ni tan sols el 
llenguatge per referir-nos al què 
ens passa, i ho amaguem darre-
re un “estic bé” o “estic ratllat”. 

Dinàmica 1: 

Veure una imatge estàtica amb 
una música de fons, i veure 
què genera, segons el context.
Es demana a dos voluntaris 
que surtin de l’aula, es projec-
ta una imatge i es fa sonar una 
música en concret. Es fa entrar 
el primer voluntari i se li dema-
na que expliqui què veu en el 
quadre i què creu  que li passa 
a la persona representada. Es 
fa el mateix amb el segon vo-
luntari havent canviat la música 
de fons. Veurem que segons el 

context, projectem emocions 
diferents i que, sovint, el con-
text influeix molt en com ens 
sentim les persones.

Dinàmica 2. 

Es demana a tres voluntaris 
que surtin de la classe. 

• Es pacta amb la resta de grup 
que quan entri la primera per-
sona estiguin tots en silenci. 
Se li demanarà a aquest vo-
luntari, amb els ulls tapats, 
que encistelli unes boles de 
paper a la paperera. Ningú 
l’orientarà ni l’ajudarà en res.  

• El mateix passarà amb el se-
gon voluntari, però l’aula haurà 
quedat entesa que cridaran 
i desorientaran a la persona 
quan entri, desmotivant-lo.

• El mateix passarà amb el ter-
cer voluntari, però l’aula, en 
aquest cas, haurà quedat en-
tesa que ajudaran i animaran 
al voluntari.

Desrpés paralrem de qui ha en-
cistellat més i qui ha tingut una 
millor vivència, fent referència a 
les emocions viscudes durant 
la dinàmica.


