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Presentació 

 

 

Des de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès posem a disposició de les 

persones joves de la comarca un servei d’informació, orientació, 

acompanyament i assessorament especialitzat en tots els àmbits relacionats 

amb el seu procés d’emancipació:  educació, formació, treball, habitatge, 

salut, mobilitat internacional, participació, etc.  

 

La voluntat de la Oficina Jove és descentralitzar els seus serveis a tots 

els municipis, equipaments juvenils i instituts d’Educació Secundària de la 

comarca per tal d’afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de les 

persones joves de l’Alt Penedès. 

 

El projecte Catàleg 2019-20 de Suport als Instituts de l’Alt Penedès 

ha de servir per fomentar el treball de proximitat i per donar les mateixes 

possibilitats i oportunitats a totes les persones joves de la comarca. 

 

El projecte preveu tres serveis de suport diferents per aconseguir 

aquests objectius: 

 

1. Xerrades i tallers sobre diferents temes: acadèmics, de salut, sobre 

mobilitat internacional, etc. 

2. Descentralització de les assessories especialitzades de la Oficina Jove 

de l’Alt Penedès:   

 Acadèmica i Professional  

 Mobilitat Internacional 

3. Punt d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària 

(PIDCES)  
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Com sol·licitar els serveis del catàleg 
 

 

 

Les vies per sol·licitar els serveis que oferim als Instituts de l’Alt Penedès són: 

 

 Per sol·licitar les xerrades i tallers ens heu de fer arribar degudament 

omplert el formulari que trobareu clicant AQUÍ. Un cop rebut el 

formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de concretar les 

dates de les activitats. 

 

 Per sol·licitar el Servei d’Assessories o el Servei de Suport als PIDCES, 

us heu de posar en contacte directament amb l’Oficina Jove de l’Alt 

Penedès. 

 
 

Oficina Jove de l’Alt Penedès 

c/d’Hermenegild Clascar, 1-3 

08720 Vilafranca del Penedès 

dinamo@ccapenedes.cat 

93 890 00 00 ext. 112 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkk4qR0v9kTleDkhgQmydqdCf_p3W_M8zW7AM_oUo814x4UA/viewform?usp=sf_link
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Orientació acadèmica: 

Em conec 
 

Ens trobem a segon cicle de l’ESO, una etapa de canvis.  Per a poder prendre  i què 

volem és important plantejar-nos qui som i què volem.  

 

OBJECTIUS 

 Ajudar-los a descobrir qui són i que siguin capaços de definir alguns trets de 

la seva personalitat. 

 Descobrir que l’autoconeixemt és un primer pas per a l’augment de 

l’autoestima  

 

CONTINGUTS  

Treballarem els conceptes de personalitat, trets de personalitat, autoconcepte, 

autoestima i l’escolta activa 

 

METODOLOGIA 

Visualització i lectura d’un conte per introduir elements que els ajudin a autodefinir-

se. A través d’un altre vídeo els ajudarem a aprofundir en la definició i seguidament 

farem una dinàmica grupal  per explicar qui són i conèixer-se millor a través de 

l’escolta activa.  

 

DESTINATARIES: Estudiants d’ESO i Batxillerat. 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos 

o retoladors. 

Es poden sol·licitar els 3 tallers d’Orientació acadèmica ( 1 per trimestre) o 

només la de després de l’ESO, què? 
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Orientació acadèmica: 

Presa de decisions  
 

Ens trobem a segon cicle de l’ESO, una etapa de canvis.  Per a poder prendre 

decisions, és important conèixer-nos,  

 

OBJECTIUS 

 Fomentar l’autonomia en la presa de decisions 

 Aprendre diferents estratègies i tècniques per prendre decisions 

 Reflexionar sobre els riscos, desavantatges i conseqüències de diferents 

formes en que es prenen decisions 

 Facilitar eines per a la presa de decisions sobre el propi itinerari acadèmic. 

 Presentar l’educació no formal com a suport del recorregut acadèmic 

formal. 

 Definir i gestionar informació per a realitzar la presa de decisions 

 Treballar habilitats per la presa de decisions responsable 

 

CONTINGUTS  

Tècnica d’anàlisi DAFO, el procés de presa de decisions i l’objectiu professional. 

 

METODOLOGIA 

Fem un anàlisis DAFO, on veiem què i qui influeix en mi a l’hora de prendre una 

decisió. Expliquem el procés de la presa de decisions i introduïm el concepte de 

l’objectiu professional. Acabarem donant eines que ens ajudaran a definir 

l’autoconeixement. 

 

DESTINATARIES: Estudiants d’ESO i Batxillerat. 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos 

o retoladors. 
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Orientació acadèmica: 

Després de l’ESO, què? 
 

La tria dels estudis és una decisió important i, de vegades, difícil. Amb aquesta 

xerrada informem a les persones joves sobre els diferents itineraris possibles un cop 

finalitzada l’ESO. Expliquem les particularitats de cadascun dels ensenyaments a què 

es pot accedir un cop finalitzada l’educació obligatòria i fem un acompanyament en 

la presa de decisions. 

 

OBJECTIUS 

 Familiaritzar-se amb el sistema educatiu de Catalunya. 

 Conèixer les opcions que proporciona el sistema educatiu. 

 Facilitar eines per a la presa de decisions sobre el propi itinerari acadèmic. 

 Presentar l’educació no formal com a suport del recorregut acadèmic 

formal. 

 

CONTINGUTS 

Opcions i itineraris del sistema educatiu, coneixement d’un/a mateix/a,  presa de 

decisions, etc. Les propostes educatives són flexibles i adaptables a les diferents 

persones participants. 

 

METODOLOGIA 

 Dinàmica de presentació inicial. Activitat de presentació del grup i 

diagnòstic de les necessitats informatives. 

 Exposició de continguts. Explicació dels continguts teòrics de la formació 

amb contextualització de casos pràctics. 

 Resolució de dubtes 

 

DESTINATARIES: Estudiants de 4rt d’ESO i Batxillerat. 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador, projector.
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Mobilitat internacional: 

Forma’t a l’estranger 
 

Informació sobre les diferents oportunitats per estudiar a l’estranger, tant per fer 

estudis de Formació Professional com per fer estudis universitaris (universitats 

estrangeres, Erasmus i altres programes).  

 

OBJECTIU 

Donar a conèixer les diferents oportunitats de formar-se o estudiar a Europa i al 

món, amb el suport de programes europeus i internacionals o per lliure. 

 

CONTINGUTS  

Oportunitats per estudiar a l’estranger (s’adaptaran els continguts al curs que faci 

el grup): 

- Batxillerat 
- Formació professional 
- Estudis universitaris 
- Un curs universitari (Erasmus i altres programes) 
- Idiomes 
 
 

METODOLOGIA 

La primera part és participativa i reflexiva; la segona part és més informativa. Es fan 

servir vídeos d’experiència com a suport. 

 

DESTINATARIES: Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM i CFGS). 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb 

guixos o retoladors. 
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Mobilitat internacional: 

Treballa temporalment a l’estranger 
 

Informació sobre les diferents oportunitats per treballar temporalment a 

l’estranger. 

 

OBJECTIU 

Presentar Europa i el món com una oportunitat per a guanyar competències 

professionals transversals o per a posar en pràctica coneixements adquirits durant 

els estudis. 

 

CONTINGUTS 

 Treball temporal a l’estiu en diferents sectors: Agricultura, Hostaleria, 

Restauració, Turisme, Atenció a les persones, Educació en el lleure, etc. 

 Pràctiques professionals a l’estranger durant la Formació Professional o 

durant els estudis universitaris 

 

METODOLOGIA 

La primera part és participativa i reflexiva; la segona part és més informativa. Es fan 

servir vídeos d’experiència com a suport. 

 

DESTINATARIES: Estudiants de 2n de Batxillerat i CFGS. 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb 

guixos o retoladors. 
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Mobilitat internacional: 

Fes un voluntariat a l’estranger 
 

Reflexió sobre participació voluntària. Informació sobre diferents oportunitats per 

fer una estada de voluntariat a l’estranger. 

 

OBJECTIUS 

 Promoure la participació en projectes de voluntariat i solidaritat a 

l’estranger. 

 

CONTINGUTS 

Oportunitats a l’estranger en temes de voluntariat: 

 Camps de treball internacionals 

 Voluntariat de llarga durada 

 Servei de Voluntariat Europeu 

 Brigades i Estades solidàries 

 

METODOLOGIA 

La primera part és participativa i reflexiva; la segona part és més informativa. Es fan 

servir vídeos d’experiència com a suport. 

 

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM i CFGS). 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador  amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb 

guixos o retoladors. 
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Mobilitat internacional: 

Mobilitat internacional 
 

Mirada general a les possibilitats de mobilitat internacional en relació els 

interessos de cadascú. 

 

OBJECTIUS 

 Facilitar una reflexió personal sobre quina oportunitat de mobilitat 

internacional li pot interessar més a cadascú. 

 Presentar breument les oportunitats existents 

 

CONTINGUTS  

Dinàmica d’identificació d’interessos de l’alumnat en relació a la mobilitat 

internacional. Presentació de les oportunitats de mobilitat internacional que 

despertin més interès al grup. 

Derivació a l’assessoria de mobilitat internacional per aprofundiment. 

 

METODOLOGIA 

La primera part és participativa i reflexiva; la segona part, més informativa. Es 

projecten vídeos com a suport. 

 

DESTINATARIES: Batxillerat. CFGM. CFGS 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb 

guixos o retoladors. 
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Mobilitat internacional: 

Fes un viatge diferent! 

Una mirada alternativa als viatges i als impactes del turisme a nivell local i 

global.  

 

OBJECTIUS 

 Sensibilitzar sobre l’impacte del turisme en les comunitats locals de destí 

i a nivell global. 

 Presentar oportunitats alternatives al turisme convencional. 

 Fomentar la voluntat de descobrir cultures en profunditat quan viatgem 

 

CONTINGUTS  

Reflexió sobre les formes de viatjar i l’impacte que té el turisme a nivell local i 

global. 

Presentació d’oportunitats de turisme alternatiu, respectuós amb les comunitats 

locals i amb el medi ambient, i que permeti descobrir les cultures locals sense 

estigmatitzar-les 

 

METODOLOGIA 

La primera part és participativa i reflexiva; la segona part, més informativa. Es 

projecten vídeos d’experiència com a suport. 

 

DESTINATARIES: 2n Batxillerat. CFGS 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb 

guixos o retoladors. 
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Igualtat i gènere: 

Parlem una mica de sexe? I 
també de sexualitat i afectivitat 

 

 

Taller informatiu centrat en la reflexió sobre la sexualitat, les seves dimensions i les 

diferents expressions d’aquesta, fent èmfasi en el respecte per les diferents 

orientacions sexuals. Desenvolupament psicosocial: des de l’autoerotisme, passant 

per la identitat sexual i les primeres relacions sexuals,  

 

OBJECTIUS 

 Potenciar una major comprensió del que implica la sexualitat ala vida 

d’una persona, conèixer les diferents dimensions sexuals.  

 Comprendre les característiques del comportament sexual humà i com es 

relacionen amb el món afectiu personal. 

 Ajudar a l’alumnat a valorar i a ser crítics amb quines condicions s’han de 

donar per decidir tenir relacions sexuals.  

 

CONTINGUTS 

 Sexualitat, afectivitat. 

 Desenvolupament psicosexual: de l’erotisme a les relacions sexuals.  

 Identitat i orientació sexual. 

 Les primeres relacions sexuals 

 

 

DESTINATARIES: Estudiants de 1r i 2n d’ESO. 

DURADA: 2h 

MATERIAL: Ordinador, canó de projecció i so. 
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Igualtat i gènere: 

Talla amb els mals rotllos 
Prevenció de la violència de gènere entre les persones joves i promoció de la 

igualtat d’oportunitats entre aquestes. 

OBJECTIUS 

 Promoure estratègies i recursos per prevenir les conductes sexistes i 

discriminatòries. 

 Identificar els comportaments abusius en les parelles joves. 

 Fomentar actituds de respecte i de no discriminació entre sexes i en les 

relacions afectives de parella. 

CONTINGUTS 

 Diferència entre Sexe i Gènere (i altres com Orientació Sexual) i la 

construcció dels rols de gènere. 

 Límits dels models existents d’identitat femenins i masculins.  

 Identificació i posada en qüestió dels mites de l’amor romàntic. 

 Conceptualització de la violència de gènere com un procés; el cicle de la 

violència, com es manifesta i com es pot trencar. 

 Inicis i orientacions per identificar relacions abusives. 

 Recursos personals per gestionar i prevenir conflictes: autoestima i 

assertivitat. 

 Recursos i serveis existents al municipi per a l’abordatge de la violència 

de gènere. 

METODOLOGIA 

Mètode d’aprenentatge actiu i participatiu. Reforç dels valors individuals i les 

normes grupals. Promoció del desenvolupament d’habilitats socials. 

DESTINATARIES: Estudiants de 1r i 2n d’ESO. 

DURADA: 1h  

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i projector, o bé una pissarra digital.  
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Igualtat i gènere: 

L’armari... pels abrics! Prevenció bullying 
LGTBFÒBIC 
En primer lloc, veiem necessari visibilitzar el col·lectiu LGTB+ per contribuir a la seva 

normalització en la societat. Realitzem diferents tipus d’activitats a l’espai públic de 

caire conscienciador i reivindicatiu per tal de donar a conèixer la diversitat sexual i de 

gènere que existeix i sovint queda invisibilitzada o estigmatizada degut al sistema 

cisheteropatriarcal que regeix la nostra societat. Volem posar especial èmfasi en la 

necessitat d’intervenir en el sistema educatiu i integrar la diversitat sexual i de gènere 

en la coeducació. Els rols de gènere s’aprenen des de ben petites i petits, limitant la 

llibertat de crear i desenvolupar la pròpia identitat. La socialització en els rols de 

gènere es tradueix en discriminacions dins dels propis rols normatius masculí i femení, 

creant violències a diferents nivells i a tots els àmbits, però també davant d’identitats 

que queden fora de la norma, les identitats amb diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

 

OBJECTIUS 

 Oferir un espai de seguretat i confiança perquè les assistents puguin expressar els 

seus dubtes, sentiments i compartir experiències.  

 Ampliar l’imaginari entorn les diferents formes d’identitat i expressions de gènere i 

d’orientació sexual.  

 Prendre consciència de les discriminacions homòfobes, lesbòfobes i transfòbiques. 

 Donar eines per combatre les discriminacions. 

 Entendre la diversitat com un valor positiu i enriquidor del qual totes i tots formem 

part. 

 

CONTINGUTS 

Identitat sexual, gènere, opcions sexuals, heteronormalitat, homofòbia, lesbofòbia i 

transfòbia. la violència per opció sexual? Claus per a la identificació de la violència per 

l’opció sexual. Xarxes de suport contra les discriminacions per motius d’identitat sexual. 

 

METODOLOGIA 

A través del debat i les introduccions teòriques es replantejarà l’ideari social sobre el 

sexe i el gènere, s’analitzaran les sancions de gènere a través de casos pràctics, i 

s’oferiran recursos i eines per combatre la nostra LGTBfòbia interioritzada. 

 

DESTINATARIES: Estudiants de 3r i 4t d’ESO 

DURADA: 2h 

MATERIAL: Espai ampli amb cadires en rodona, projector amb ordinador, internet     i                  

i pissarra  
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Habitatge: On viuràs quan siguis gran? 

 

Informació bàsica sobre l’accés a l’habitatge per facilitar decisions responsables, 

prevenir riscos associats i perquè els/les alumnes reflexionin sobre la seva futura 

necessitat d’emancipació i sobre algunes de les dificultats que trobaran. 

OBJECTIUS 

 Facilitar la presa de decisions dels/de les joves per reduir riscos sobre 

l’adquisició de l’habitatge. 

 Proporcionar informació entorn a l’accés a l’habitatge. 

 Informar dels drets bàsics de les persones consumidores. 

CONTINGUTS 

Coneixement d’un/a mateix/a, emancipació juvenil i diferents opcions, dificultats 

per a l’emancipació, consum, etc. Segons el perfil i els interessos del grup es 

presentaran continguts lleugerament diferents, focalitzant-se més en unes o altres 

opcions. 

METODOLOGIA 

Es reparteix una fitxa que els/les alumnes hauran d’omplir amb informació sobre 

les seves expectatives de futur respecte a l’habitatge. Es fa una petita anàlisi de 

l’economia personal i de la hipoteca o el contracte de lloguer de la unitat familiar 

dels/de les alumnes. Posteriorment es realitza una xerrada on s’explica quins són 

els ajuts públics amb relació a l’habitatge i com funcionen un contracte de lloguer 

i una hipoteca. Després s’analitzen les dades extretes del treball previ realitzat amb 

les fitxes. 

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM i CFGS) 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb 

guixos o retoladors. Una setmana abans de l’activitat s’enviaran les fitxes que 

hauran d’omplir els alumnes abans de realitzar el taller.
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      Salut: Alcohol i altres drogues 
 

Es tracta d’un taller que basa la intervenció educativa en implicar directament les persones 

joves per mitjà d’un aprenentatge vivencial. En tot moment es treballa des de la quotidianitat, 

des de situacions que poden perfectament tenir a veure amb la seva experiència i el seu dia a 

dia. Les propostes educatives són flexibles i adaptables a les diferents persones participants.  

 

OBJECTIUS 

 Resoldre situacions des de la seva quotidianitat. 

 Destruir els estereotips i les falses atribucions respecte a les drogues i les 

drogodependències. 

 Dotar el no consumidor d’elements de resistència mitjançant informació i dotació 

de recursos. 

 Afavorir la reflexió crítica a l’entorn de la publicitat i les substàncies legals. 

 

CONTINGUTS  

 Presa de decisions: ensenyar a valorar, decidir i escollir.  

 Assolir autonomia i maduresa de l’individu. 

 Responsabilitat de les pròpies decisions i assumpció de possibles conseqüències. 

 Recursos i procediments per resoldre conflictes. 

 Autoconeixement de les limitacions i les possibilitats pròpies. 

 Formes d’autocontrol i límits. 

 Aspectes que fan referència al grup, a l’entorn o a l’entrenament de les habilitats 

socials. 

 El respecte vers les decisions i les opcions dels altres. 

 La responsabilitat vers un/a mateix/a i els altres. 

 Alternatives al consum. 

 

METODOLOGIA 

Es promou la participació activa de les persones joves a partir de la simulació de situacions 

amb les quals poden trobar-se. Activitats que afavoreixen la reflexió, el debat i poder arribar 

a conclusions.  

 

DESTINATARIES: Estudiants de 3r i 4t d’ESO  

DURADA: 1h 

MATERIAL: Pissarra amb guixos o retoladors.   
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Salut: Anem de festa! 

Es planteja una sortida virtual amb els/les estudiants d’acord a les seves pautes i els seus llocs 

habituals d’anar de festa. D’aquest manera es va fent un recorregut des de primera hora fins 

a acabar la sortida.  

 

OBJECTIUS 

 Fomentar la reflexió crítica en el consum de drogues. 

 Resoldre situacions relacionades amb el consum de drogues des de la seva 

quotidianitat. 

 Disposar dels coneixements necessaris per disminuir els riscos relacionats amb algunes 

substàncies. 

 Afavorir la reflexió crítica a l’entorn de la publicitat sobre drogues legals i sobre altres 

efectes de la realitat del consum al voltant de la condició adolescent i juvenil. 

 Disposar de coneixements sobre les disposicions legals relacionades amb les 

substàncies il·legals. 

 Responsabilitzar-se de les pròpies decisions: pautes útils aplicades a l’oferta i a 

l’entorn del consum. 

 Tractar conductes de risc associades al consum de drogues. 

 

CONTINGUTS: 

Es treballen elements de reducció de riscos en diferents situacions sobre l’alcohol, la 

conducció, el sexe segur i altres substàncies, en funció del perfil de cada grup. Aquesta 

dinàmica facilita que els/les joves s’impliquin en el taller a l’hora de plantejar les diferents 

situacions, fent-lo més participatiu, i també que ho visquin de forma més propera.  

 

METODOLOGIA 

Es promou la participació activa de l’alumnat a partir de la simulació de situacions amb les 

quals poden trobar-se. Activitats que afavoreixen la reflexió, el debat i poder arribar a 

conclusions.  

 

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat; Cicles Formatius (CFGM i CFGS); Programes de 

Formació i Inserció (PFI-PTT-FIAP). 

DURADA: 1h 

MATERIAL: Pissarra amb guixos o retoladors. 
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Salut: A casa també parlem de drogues 
 

Aquesta xerrada té com a objectiu reflexionar sobre les noves emocions, sensacions i 

desitjos que viuen els i les adolescents. Dóna a conèixer els canvis en les relacions familiars 

que tenen lloc durant l’adolescència i els conflictes que se’n deriven. Facilita un apropament 

a la realitat juvenil i un millor coneixement dels espais d’identitat i de relació. També 

presenta els riscos d’un possible consum d’alcohol i altres drogues  i ajuda a reflexionar 

sobre la manera de donar-hi resposta. 

 

OBJECTIUS 

Dotar els pares i les mares de millors eines per realitzar un bon abordatge educatiu per 

prevenir el consum problemàtic de drogues per part dels seus fills/filles.  

 

CONTINGUTS  

 L’adolescència: característiques d’aquesta etapa de vida. 

 Les drogues. Saber què: substàncies properes, tipus de consum. 

 Educació per a la responsabilitat, prevenció sobre drogues. 

 Afavoriment del pensament crític. Com parlar sobre drogues. 

 Com podem actuar davant d’un possible consum? Què fer i què no fer. 

 Recursos on adreçar-se. 

 

METODOLOGIA 

Exposició dels continguts. Dinàmica participativa i de debat. 

 

DESTINATARIES:  Mares i pares d’alumnes de Secundària,  Batxillerat i Cicles Formatius 

(CFGM i CFGS) 

DURADA: 1,30-2h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o 

retoladors.   
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Salut: A casa també parlem de pantalles 
 

Aquesta és un taller familiar de promoció dels bons usos de les TIC i prevenció de 

les addiccions mitjançant l’entrenament d’habilitats educatives en mares i pares: 

comunicació, normes, límits i posició familiar davant l’ús de les TIC.  

Algun dels principals factors de risc i factors de protecció per a l’ús problemàtic de 

les pantalles i altres conductes de risc en infància i l’adolescència es troben en 

l’entorn familiar. Per aquest motiu el taller es centra en enfortir l’entorn familiar 

millorant les competències educatives de les famílies.  

 

OBJECTIUS 

Modificar els factors de risc i els factors de protecció mitjançant l’augment dels 

coneixements sobre TIC per part de les famílies, la millora de les seves habilitats 

educatives i la clarificació de la posició familiar en relació a l’ús de les TIC. 

 

CONTINGUTS  

 Comunicació familiar. 

 Normes i límits. 

 Posició familiar en relació a l’ús de les TIC. 

 Usos saludables i problemàtics de les pantalles i les aplicacions. 

 Factors de risc i factors de protecció. 

 Estratègies d'intervenció. 

 Com fomentar l'ús moderat i responsable. 
 

METODOLOGIA 

Exposició dels continguts. Dinàmica participativa i de debat. 

DESTINATARIES:  Està dirigit a pares i mares amb fills i filles preadolescents, entre 

9 i 13 anys d’edat. 

DURADA: 1,30-2h 

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o 

retoladors.   
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Sensibilitat i educació viària: Game Over 

La Fundació Institut Guttmann, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, 

ha dissenyat el programa "Game Over", destinat a adolescents i joves, per a la 

prevenció d'accidents i les seves conseqüències en el sistema nerviós central. 

OBJECTIUS  

 Sensibilitzar i educar sobre la naturalesa i el funcionament del SNC i 

sobre les conseqüències irreversibles que pot tenir qualsevol 

traumatisme que el lesioni.  

 Conscienciar els/les joves dels perills associats a determinades conductes 

imprudents a la carretera i en la pràctica d’activitats de lleure.  

 Despertar I'interès per la prevenció d'accidents i promoure actituds de 

precaució i de responsabilitat social.  

 Donar a conèixer la situació de les persones afectades per discapacitats 

físiques motrius i les possibilitats que tenen de desenvolupar un paper 

actiu en la societat.  

CONTINGUTS  

L'increment de la incidència de traumatismes cranioencefàlics i lesions 

medul·lars traumàtiques entre la població jove, a causa principalment 

d’accidents de trànsit i d’accidents ocorreguts durant la pràctica esportiva i 

d’activitats de lleure. Fa necessari el desenvolupament de programes de 

prevenció que difonguin aquesta problemàtica i estimulin actituds de precaució 

entre la població de major risc.  

METODOLOGIA  

Les sessions consisteixen en una xerrada/debat amb projecció de material 

audiovisual, presentada i coordinada per un/una jove afectat de lesió medul·lar. 

En acabar es distribueixen uns polseres. Els professors presents a la sessió 

poden, si ho desitgen, intervenir en el debat per tal d'aconseguir que els 

alumnes obtinguin la major rendibilitat cultural, pedagògica i vivencial. 

DESTINATARIES: Estudiants de 4t d’ESO , Batxillerat i Cicles Formatius  

DURADA: 1h  

MATERIAL: És necessari disposar d’un espai accessible per realitzar l’activitat i 

facilitar l’aparcament del vehicle del monitor/a. També cal un ordinador amb 

canó. 
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Interculturalitat: I si jo fos tu?  
A través de la creació de diferents personatges, el taller ofereix un marc en el 

que les persones participants tinguin l’oportunitat de posar-se en la pell d’altres 

identitats. Es tracta, doncs, d’un taller on poder treballar els diferents eixos de la 

diversitat i les relacions de poder que entre elles es donen, tot enfortint 

l’empatia vers les altres persones. 

 

OBJECTIUS 

 Promoure el respecte per la diversitat social (cultural, religiosa, sexual, de 
gènere, etc.) establint vincles amb la pròpia diversitat interna.  

 Afavorir la convivència de subjectivitats diverses a partir del foment de 
l’empatia i del descobriment dels punts en comú.  

 Afavorir una mirada crítica sobre els estereotips imperants.  

 Analitzar quines repercussions de desigualtat, exclusió i violència 
generen els estereotips que hi apareguin.  

 

CONTINGUTS 

 Identitats i Diversitat  

 Estereotips i prejudicis  

 Desigualtats i discriminacions  

 Alteritat i Empatia  

 Drets humans  
 
 

METODOLOGIA: 

Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant exposicions 

teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs en grup. Requereix un 

alt grau de participació de les persones assistents. 

 

DESTINATARIES: 3r i 4t d’ESO 

DURADA:  2h  

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos 

o retoladors. 
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Interculturalitat: I tu com ho veus?  
 
El taller és una invitació a no quedar-se amb les primeres impressions sobre les 

persones immigrades o els seus països d’origen. Per motivar aquesta reflexió es 

proposa un espai de diàleg on els infants o joves puguin compartir el que saben 

a partir de diferents objectes procedents de múltiples llocs del món. 

 

OBJECTIUS 

 Parlar sobre la immigració a partir d’objectes quotidians procedents de 
diferents llocs.  

 Aprendre que hi ha moltes maneres de veure les coses.  

 Desmuntar estereotips sobre els països de procedència dels objectes i 
dels seus habitants.  

 

CONTINGUTS 

 Diversitat i diferencia.  

 Estereotips i prejudicis sobre la diversitat d’origen.  

 Les diferents posicions perceptives.  

 Ningú té la raó absoluta.  
 
 

METODOLOGIA: 

 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant exposicions 

teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs en grup. Requereix un 

alt grau de participació de les persones assistents. 

 

DESTINATARIES: 1er i 2n d’ESO  

DURADA:  2h  

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos 

o retoladors. 
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Interculturalitat: Vacuna’t contra els rumors  
 
Els rumors són com un virus que emmalalteixen les relacions entre les persones. 

En els últims anys han sorgit molts d’aquests virus sobre les persones 

immigrades. En aquest taller apliquem una “vacuna” per combatre i evitar 

contagiar-se amb aquells rumors. 

 

OBJECTIUS 

 Definir i explicar el funcionament dels rumors.  
 Identificar els principals rumors que circulen actualment sobre les 

persones immigrades.  
 Conèixer quatre eines per qüestionar, aturar i desmuntar els rumors.  

 

CONTINGUTS 

 Teoria dels Rumors  

 Els rumors com a virus  

 Definició, fórmula i funcionament dels rumors  

 Origen dels rumors  

 Desmuntar rumors  

 La Vacuna Antirumors  
 

 
METODOLOGIA: 

 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant exposicions 

teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs en grup. Requereix un 

alt grau de participació de les persones assistents. 

 

DESTINATARIES: Tot l’alumnat d’ESO  

DURADA:  2h  

MATERIAL: Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos 

o retoladors. 
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Assessoria Acadèmica i Professional 

 

S’ofereix la descentralització d’aquesta assessoria de la Oficina Jove de l’Alt 

Penedès als instituts d’Educació Secundària. 

OBJECTIUS 

 Informar, orientar i acompanyar en el procés d’escollir els estudis acadèmics i 

professionals. 

 Oferir una atenció descentralitzada i personalitzada als/les estudiants. 

 Desenvolupar un acompanyament continuat i individualitzat en la construcció 

de l’itinerari formatiu i professional de les persones joves. 

CONTINGUTS  

 Formació reglada: Batxillerat, Formació Professional, proves d’accés, Formació 

Professional Bàsica (PFI), estudis universitaris, estudis de Música, Dansa, Art 

Dramàtic, Disseny i Conservació, formació per a adults. 

 Formació ocupacional: cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes 

formatius per a joves, Sistema de Garantia Juvenil. 

 Idiomes 

 Beques i ajuts per a estudis postobligatoris (universitaris i no universitaris). 

 METODOLOGIA 

Assessorament individual per a persones joves que vulguin informació, orientació i 

acompanyament en el procés d’escollir els seus estudis.  

DESTINATARIES: Estudiants de 2n cicle d’ESO , Batxillerat, Cicles Formatius (CFGM 

i CFGS). 

DURADA: Entre mitja hora i tres quarts. L’assessora es desplaçarà a l’institut si hi 

ha un mínim de 4 persones confirmades 

MATERIAL: Caldrà disposar d’un espai adequat per realitzar les assessories de 

forma individualitzada i accés a un ordinador amb connexió a Internet. 
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Assessoria sobre Mobilitat Internacional 
 

S’ofereix la descentralització d’aquesta assessoria de l’ Oficina Jove de l’Alt Penedès als 

instituts d’Educació Secundària. 

OBJECTIUS 

 Informar, orientar i acompanyar de forma individualitzada  i descentralitzada en 

l’àmbit de la Mobilitat Internacional. 

 Desenvolupar un itinerari personal en temes de Mobilitat Internacional: resolució 

de dubtes i inquietuds amb les persones joves i les seves famílies. 

CONTINGUTS 

 Formació acadèmica a l’estranger: Formació Professional, Batxillerat, graus, 

postgraus, màsters, convalidacions d’estudis, sistemes educatius europeus, etc. 

 Treballar a l’estranger: feina no qualificada temporal, feina qualificada relacionada 

amb els estudis, beques de pràctiques o d’investigació, recerca per sectors de 

feina. 

 Fer  un voluntariat a l’estranger: voluntariats de curta durada, voluntariats de llarga 

durada i intercanvis juvenils. 

 Aprendre i practicar idiomes: cursos d’idiomes i tàndems lingüístics. 

 Turisme alternatiu: altres maneres de viatjar per conèixer cultures diverses. 

 Tramitació de carnets internacionals: d’estudiant, d’alberguista i de professor/a. 

METODOLOGIA 

Assessorament individual per a persones joves que vulguin  configurar el seu 

projecte de sortida a l’estranger, sigui per estudis, feina, voluntariat, vacances o una 

combinació d’aquests factors.  

DESTINATARIES: Estudiants de 2n cicle d’ESO , Batxillerat, cicles formatius (CFGM i 

CFGS). 

DURADA: Entre mitja hora i tres quarts. L’assessora es desplaçarà a l’institut si hi ha 

un mínim de 4 persones confirmades. 

MATERIAL: Caldrà disposar d’un espai adequat per realitzar les assessories de 

forma individualitzada i accés a un ordinador amb connexió a Internet. 
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PIDCES a l’Alt Penedès 
El projecte PIDCES és un programa de descentralització de la informació i de dinamització 

als centres d’Educació Secundària en el marc de les polítiques de Joventut de Catalunya i 

la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. El treball de suport als Instituts ha de facilitar que 

les persones joves que estudien als instituts de la comarca tinguin la possibilitat de 

conèixer els serveis i recursos de què disposen, tant al seu municipi com a la comarca, en 

matèria de Joventut. El projecte es podrà desenvolupar de dues maneres: 

1. Suport als PIDCES que ja funcionen. A la comarca de l’Alt Penedès existeixen, des de 

fa anys, PIDCES en alguns Instituts, desenvolupats a nivell municipal. Des de l’Oficina 

Jove volem donar suport a aquestes iniciatives mitjançant l’enviament de 

documentació i material informatiu sobre les activitats, els serveis i els equipaments 

juvenils dels municipis de la comarca: activitats per a joves, xerrades, tallers, aules 

d’estudi, equipaments juvenils, etc. 

2. Creació de PIDCES als Instituts que no en tenen. El servei es gestionarà directament 

per personal de la Oficina Jove de l’Alt Penedès. 
 

OBJECTIUS 

 Fer arribar informació als/les joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb 

l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats i la cohesió social a través de la 

informació i la dinamització. 

 Promoure l’emancipació i l’empoderament de les persones joves de l’Alt Penedès. 

 Facilitar i potenciar l’apropament entre els centres d’ensenyament i els equipaments 

juvenils dels municipis mitjançant la coordinació d’activitats conjuntes i 

complementàries. 

 Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins de l’àmbit 

més proper i durant tot el procés de formació i desenvolupament personal. 

 

CONTINGUTS 

Informació general de temes d’interès juvenil i difusió dels serveis, les/les activitats i els 

equipaments juvenils dels municipis de l’Alt Penedès. 

METODOLOGIA 

La metodologia serà la pròpia de la informació juvenil. Les prioritats a desenvolupar 

s’establiran en coordinació amb el servei jove municipal i l’institut d’Educació Secundària. 

DESTINATARIES: Persones joves que estudien als instituts d’Educació Secundària de l’Alt 

Penedès. 

DURADA: Periodicitat (setmanal, quinzenal, etc.) a establir amb cada centre, al llarg de tot 

el curs escolar. 

 

 



 

27 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Informació 

 

 

 

 

 

 

Oficina Jove de l’Alt Penedès 

c/d’Hermenegild Clascar, 1-3 

08720 Vilafranca del Penedès 

dinamo@ccapenedes.cat 

93 890 00 00 ext. 112 
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Col·laboracions 
 

En alguns dels serveis d’aquest catàleg hi col·laboren: 
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