Catàleg 2021-2022
SUPORT
DE

ALS

L'ALT

INSTITUTS

PENEDÈS

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 2021-22 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
aconseguir aquests objectius:

de

suport

diferents

per

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
Secundària (PIDCES)

als Centres d’Educació

Com soŀlicitar els
serveis del catàleg
Les vies per soŀlicitar els serveis que oferim als Instituts de
l’Alt Penedès són:
Per soŀlicitar les xerrades i tallers ens heu de fer arribar
degudament complert 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 soŀlicitar 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. 440
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ORIENTACIÓ

ACADÈMICA:

Es poden soŀlicitar els 3 tallers
d’Orientació acadèmica ( 1 per trimestre) o només la de després de
l’ESO, què?

Em conec
ENS
CANVIS.

TROBEM
PER

A

A

SEGON

PODER

CICLE

PRENDRE

PLANTEJAR-NOS

QUI

DE
I

L’ESO,

QUÈ

SOM

I

UNA

VOLEM

QUÈ

ETAPA

ÉS

DE

IMPORTANT

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.
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ORIENTACIÓ

ACADÈMICA:

Presa de decisions
ENS

TROBEM

CANVIS.

PER

A

A

SEGON

PODER

CICLE

DE

PRENDRE

L’ESO,

UNA

DECISIONS,

ETAPA

ÉS

DE

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

DIFÍCIL.
SOBRE

DELS

AMB
ELS

L’ESO.

ESTUDIS

DIFERENTS

EXPLIQUEM

ENSENYAMENTS
L’EDUCACIÓ

ÉS

UNA

AQUESTAXERRADA

A

DECISIÓ

ITINERARIS

LES
QUÈ

OBLIGATÒRIA

IMPORTANT

INFORMEM

A

POSSIBLES

PARTICULARITATS
ES
I

POT

FEM

DE

LES

ACCEDIR

UN

UN

DE

UN

I,

DE

VEGADES,

PERSONES
COP

CADASCUN

COP

JOVES

FINALITZADA
DELS

FINALITZADA

ACOMPANYAMENT

EN

LA

PRESA

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 d’ESO i Batxillerat i famílies.
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

Llenguatge no sexista
L’ACTIVITAT
ADOLESCENTS
EN

LES

QUE

ESTÀ

ELS

SEVES

OFERIRAN

I

LES

EINES

IGUALITARI

I

EN

SEVES

PER

EN

A

BÀSICS

INTERACCIONS

CONSUMEIXEN,

SE’LS

ORIENTADA

CRITERIS

LES

FER

TRANSMETRE
PER

ELS

ALS

IDENTIFICAR

PRODUCTES

CONSEQÜÈNCIES.
UTILITZAR

SEVES

UN

I

EL

LES
SEXISME

CULTURALS
TANMATEIX

LLENGUATGE

INTERACCIONS.

OBJECTIUS
Reconèixer les expressions verbals del sexisme i la violència de gènere.
Identificar el sexisme implícit i explícit que hi ha en els texts orals, escrits i
audiovisuals que consumim habitualment.
Oferir eines per observar críticament la perspectiva de gènere dels textos i
audiovisuals.
Transmetre eines per fer un ús igualitari del llenguatge.
CONTINGUTS
Sexe/gènere.
Estereotips i prejudicis de gènere.
Llenguatge no sexista a tot arreu.
Discriminació i violència sexista.
Construint igualtat de gènere.
METODOLOGIA
A partir de la identificació dels estereotips tradicionals de gènere, el taller ofereix
una mirada crítica respecte de com aquests es transmeten de manera
absolutament normalitzada a través de diferents mitjans amb els que convivim en
el dia a dia i ofereix diverses pautes per utilitzar el llenguatge de manera
igualitària. Taller dinàmic i molt participatiu. Requereix un alt nivell d’implicació de
les persones participants.

DESTINATARIES: Estudiants de 1r i 2n d’ESO.
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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IGUALTAT

I

GÈNERE

Prevenció de les violències
masclistes
PREVENCIÓ

DE

RELACIONS

LES
EN

VIOLÈNCIES

GENERAL

I

EN

MASCLISTES
LES

I

SEXUALS

RELACIONS

DE

EN

LES

PARELLA

ESPECÍFICAMENT.

OBJECTIUS
Promoure estratègies i recursos per prevenir les conductes sexistes i
discriminatòries.
Identificar els comportaments masclistes i abusius en les parelles joves. ·
Fomentar actituds de respecte i relacions sanes entre els i les joves, i en les
relacions afectives de parella.
CONTINGUTS
Estereotips i rols de gènere. D’on partim. Patriarcat, la base del malestar. Com
identifiquem l’efecte del patriarcat a la nostra vida, en els diferents àmbits (ex:
família, entorn, publicitat, cançons sexistes, etc..), en la nostra quotidianitat.
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.
Eines i recursos per millorar l’autoestima: base per connectar amb necessitats
i desitjos, permet la capacitat per posar límits.
METODOLOGIA
Part teòrica en la que es fomenta la participació des de l’inici de la sessió.
Exposició amb power point combinant amb visionat de vídeos, dinàmiques que
fomenten la participació i reflexió dels continguts.

DESTINATARIES: Estudiants de 1r i 2n d’ESO.
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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IGUALTAT

I

GÈNERE

Noves masculinitats
EXISTEIXEN
LA

MÚLTIPLES

DIFERÈNCIA

FONAMENTEN.

AQUEST

DIFERÈNCIES
IGUALITÀRIES

I

MANERES

ENTRE

I

ELLES

TALLER

PROMOURE

QUE

SER
EN

PRETÉN

HOME
ELS

TOTES

EL

LES

EN

L’ACTUALITAT.

VALORS

EVIDENCIAR

MASCULINITATS

PROMOGUIN
DE

DE

RAU

QUE

LES

AQUESTES

RESPECTUOSES

DESENVOLUPAMENT

I

INTEGRAL

PERSONES.

OBJECTIUS
Identificar els valors de la masculinitat tradicional.
Conèixer diferents masculinitats alternatives.
Descriure els valors de les noves masculinitats.·
Reflexionar sobre els avantatges i desavantatges de ser home a la nostra
societat.
CONTINGUTS
Estereotip hegemònic de la masculinitat.
Els 4 elements de la masculinitat tradicional.
Masculinitat i vulnerabilitat.
Masculinitats alternatives.
Més enllà del binarisme de gènere.
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: Estudiants de 3r i 4t d’ESO.
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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IGUALTAT

I

GÈNERE

Diversitat afectiva i sexual
Prevenció de l’LGTBIFòbia
INTRODUCCIÓ
TOT

OFERINT

ELEMENTS

I

A

LA

EINES

ESTEREOTIPS,

LA

DIVERSITAT

SOBRE

LA

DISCRIMINACIÓ

REALITAT
PER

AFECTIVA
CAP

LGTBI:

TREBALLAR

AL

I

SEXUAL

I

PERJUDICIS

I

CONSCIENCIAR

COL·LECTIU

LGTBI

OBJECTIUS
Conèixer el sistema sexe-gènere.
Prendre consciència dels efectes del patriarcat en la diversitat afectiva i
sexual.
Adquirir eines i recursos per prevenir i actuar davant l’LGTBIfòbia.
Potenciar un canvi de mirada, incidint en la importància de formar part d’una
societat inclusiva cap a la diversitat afectiva i sexual.
CONTINGUTS
La diversitat afectiva i sexual inherent a l’ésser humà.
Patriarcat: Com transmetre i mantenir un model hegemònic per assegurar-se
el poder. Efectes nocius per la diversitat.
Sigles LGTBI. Realitats, discriminacions i reivindicacions.
LGTBIFòbia. Causes de l’augment de violència cap al coŀlectiu.
Mirant el futur: què puc fer per prevenir i actuar contra la discriminació cal al
coŀlectiu LGTBI.
METODOLOGIA
Part teòrica en la que es fomenta la participació des de l’inici de la sessió.
Exposició amb power point combinant amb visionat de vídeos, dinàmiques que
fomenten la participació i reflexió dels continguts.

DESTINATARIES: Estudiants de 3r i 4t d’ESO.
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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SEXUALITAT

Sexualitats, en parlem?
Promoció de la salut afectiva i sexual
TALLER
ESPAI

DINÀMIC

DE

DIMENSIONS
JUGUEN

I

PARTICIPATIU,

CONFIANÇA
QUE

LA

PER

COMPOSEN

L’AFECTIVITAT
UNA

I

ON

PODER
I

L’OBJECTIU

PARLAR

EL

PAPER

L’ACCEPTACIÓ

SEXUALITAT

SANA

DE

CREAR

UN
LES

IMPRESCINDIBLE

D’UN
I

ÉS

SEXUALITAT,

MATEIX

PER

QUE

VIURE

PLAENT.

OBJECTIUS
Conèixer el paper de la sexualitat en el desenvolupament psicosocial i afectiu
de cada persona.
Ajudar-los a comprendre el paper que juguen les emocions en la seva
sexualitat i el seu benestar personal.
Promoure el dret de totes les persones a viure la seva identitat i sexualitat
lliurement.
Potenciar la dimensió del plaer i el benestar personal perquè aprenguin a
gaudir de la seva sexualitat i del seu cos i com a element de reducció de
riscos.
CONTINGUTS
Sexualitat i les seves dimensions.
Sexe, identitat, expressió de gènere i orientació sexual.
Les primeres relacions sexuals.
El plaer i les emocions.
Recursos i fonts fiables d’informació.

DESTINATARIES: Estudiants de 1r i 2n d’ESO.
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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SEXUALITAT

El camí més hot...o no.

Del desig i la curiositat a les primeres
experiències
CONÈIXER

I

ELEMENTS
VOLEM
FORMA
ELS

I

QUÈ

NATURALITZAR
CLAUS
NO.

AMENA

FACTORS

NOSTRES

I

QUE

DURANT

DIVERTIDA

TOT
EL

NECESSARIS

PRIMERES

CULTURA,

LA

ENS

RESPOSTA

GUIARAN
EL

SIGNIFICAT

PER

VIURE

DE

SIGUI

SEXUAL

O

SEXUAL

L’HORA

TALLER,

EXPERIÈNCIES

ORIENTACIÓ

A

DE

ANIREM

DEL

QUINA

DELS
QUÈ

I

DE

DE

DESGRANANT

SALUDABLE

SIGUI

IDENTITAT

UN

SABER

CONSTRUINT

DESIG

FORMA

ÉS

LA

LES

NOSTRA

GÈNERE.

OBJECTIUS
Ampliar el concepte de plaer més enllà del coit i els genitals.
Ajudar-los a comprendre el funcionament del desig sexual.
Treballar els dubtes i les pors que sorgeixen entorn de les primeres
experiències.
Donar-los eines per fomentar un pensament crític sobre les condicions que
s’han de donar per tenir relacions.
La importància del consentiment com a requisit indispensable per mantenir
relacions sexuals.
CONTINGUTS
Desig i el seu funcionament.
Mapa conceptual de zones erògenes
Les primeres vegades i el mapa mental de pràctiques sexuals.
El consentiment.Caixa de preguntes.

DESTINATARIES: Estudiants de 3r d’ESO.
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.

9

SEXUALITAT

El camí més hot... o no (segona part)

Més enllà de la prevenció d’infeccions de transmissió
sexual i l’embaràs no desitjat
QUAN

PARLEM

NOMÉS

DE

ELS

TAMBÉ
AQUEST
ELS

TALLER

DRETS

I

LA

PREVENCIÓ

FACTORS

ELS

LA

NOSTRA

PRETÉN

MÈTODES

CADASCUN

DE

SALUT

CAP

TERME

D’HABILITATS

RISCOS,

I

ALS

HEM

PER

ACTITUDS
ALTRES.

AQUEST

EN

FAVOR

AQUESTA

ELS

PROS

L’ALUMNAT

GESTIONAR

TENIR

SALUT

EN

COMPTE

FÍSICA

NO

SINÓ

MOTIU,
DE

L’AUTOCURA,

TASCA

LA

DUREM

L’EXPOSICIÓ

VALORANT
A

DE

NOSTRA

MENTAL.

ENTRENANT
PER

LA

MITJANÇANT

PROTECCIÓ

D’ELLS

DE

AFECTEN

FOMENTAR

RESPECTE
A

DELS

QUE

I

ELS

PER

SITUACIONS

DE

CONTRES

DE

DOTAR-LOS
RISC.

OBJECTIUS
Conèixer els riscos biològics derivats i les seves vies de transmissió. Oferir informació sobre els diferents mètodes de protecció i d’emergència.
Conèixer i promoure l’ús d’aquests mètodes com a element de reducció dels
riscos biològics i psicològics.
Treballar estratègies, habilitats i donar recursos per gestionar situacions de
risc i promoure relacions més sanes basades en el respecte, la coresponsabilitat i la comunicació.
Conèixer els recursos existents, tant per la prevenció de riscos, com suport
en situacions on hi ha un embaràs no desitjar, una infecció de transmissió
sexual, o en cas de violència psicològica.
CONTINGUTS
Riscos biològics i vies de transmissió.
Mètodes de protecció (ITS, END).
Mètodes d’emergència (píndola postcoital)
Riscos psicològics i vies de transmissió (coacció, culpa, credibilitat i xantatge).
Mètodes de protecció (autoestima i comunicació).
Mètodes d’emergència (demanar ajuda)
Recursos: on puc anar? (informació, assessorament, serveis especialitzats,
etc).

DESTINATARIES: Estudiants de 4t d’ESO.
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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SALUT

Alcohol i altres drogues
ES

TRACTA

D’UN

IMPLICAR

TALLER

QUE

DIRECTAMENT

APRENENTATGE
TREBALLA
PODEN
EL

DES

DE

LA

PERFECTAMENT

SEU

DIA

A

DIA.

ADAPTABLES

LES
A

BASA

LES

LA

INTERVENCIÓ

PERSONES

VIVENCIAL.

EN

QUOTIDIANITAT,
TENIR

A

VEURE

PROPOSTES

LES

DIFERENTS

JOVES

TOT
DES

AMB

EDUCATIVA

PER

MITJÀ

MOMENT
DE

LA

EDUCATIVES
PERSONES

ES

SITUACIONS
SEVA
SÓN

EN

D’UN

QUE

EXPERIÈNCIA
FLEXIBLES

I

I

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:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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SALUT

Anem de festa!
ES

PLANTEJA

D’ACORD

A

D’ANAR
RECORREGUT

UNA

LES
DE

SORTIDA

SEVES
FESTA.

DES

DE

VIRTUAL

PAUTES

I

D’AQUEST

PRIMERA

ELS

AMB

ELS/LES

SEUS

MANERA

HORA

FINS

A

LLOCS

ES

VA

ESTUDIANTS
HABITUALS

FENT

ACABAR

LA

UN
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 iŀlegals.
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:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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SALUT

Pantalles.
Bon ús i mal ús de les TIC
AQUEST
CRÍTIC.

TALLER

EL

INFORMACIÓ
RECONÈIXER,
ALS

S’EMMARCA

RESPECTE
I

LA

I

ALTRES

I

AL

DINS

PARADIGMA
LES

TIC

COMUNICACIÓ)

PER

PART

I

USOS

EL
DE

APRECIAR

ELS

VALORAR-NOS

NOSTRE

ENTORN.

ALTRES

I

AL

COM

DEL

RAONAMENT

(TECNOLOGIES

A

RESPECTE

DELS

PERSONES,
A

UN

DE

LA

INFANTS.
AIXÍ

MATEIX,

COM

ALS

MÓN.

OBJECTIUS
Reflexionar sobre els diferents usos de les TIC
Classificar en bon i mal ús segons el lloc, el moment, el context...
Parlar sobre el respecte dins i fora Internet
Generar reflexió sobre la forma de comunicar-nos i fer-nos entendre
Potenciar habilitats socioemocionals (empatia, comunicació afectiva...)
CONTINGUTS
Què són les TIC
Per a què serveixen les TIC
Què és un bon ús
Què és un mal ús
Abusos i conseqüències
Riscos i possibles problemes associats a les TIC
Ús dels adults VS ús dels infants
METODOLOGIA:
A través de suport audiovisual i una dinamització activa i amb perspectiva de
gènere, es genera reflexió i debat amb algunes eines per potenciar la participació
de l’alumnat (com targetes, jocs, pràctiques). Es connecta tot el contingut amb els
aspectes quotidians de l’alumnat i exemples reals.

DESTINATARIES: Alumnes de 1r i 2n d'ESO
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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SALUT

Pantalles.
Ciberassetjament entre iguals
LES

PANTALLES

NOS

ENTRE

HEM

DE

TENIR

TINDRÀ

UN

DINÀMIQUES
AGRESSIONS
O

SOSTENIR
MOLT

ENS

OFEREIXEN

NOSALTRES,
EN

COMPTE

IMPACTE

QUE

ES

VERBALS,
A

QUAN

L’ÀMBIT

PRESENTS

NOVES

AQUESTA

DIRECTE

GENEREN
LA

DIA

A

I

PART

UN

ELS

LES

GRUP.

DELS

I

NO
LES

RELACIONAR-

GRUP

DONCS

D’IGUALS
TAMBÉ

RELACIONS
L’EXCLUSIÓ,

RUMORS...

MALGRAT

DIA

DE

D’UN

DIMENSIÓ

SOBRE

EN

BURLA,

ONLINE

AL

MANERES

FORMEM

ES

SER

PODEN

VISIBLES

I
LES
INICIAR
ESTAN

ADOLESCENTS.

OBJECTIUS
Definir i explicar què és l’assetjament entre iguals
Reflexionar sobre com ens relacionem a través d’eines online
Conèixer els tipus de violències i com es manifesten a través de les XXSS
Identificar els rols que participen i entendre les diferències de poder
Saber què puc fer en cas de patir o presenciar assetjament)
CONTINGUTS
Què és i què no és el Ciberassetjament. Com es manifesta enel quotidià
En un grup d’iguals hi ha diferències de poder, això es trasllada a les XXSS
Rols (agressor/a, víctima i espectador/a) que participen
Tipus d’agressions fora i dins les xarxes
Possibles actuacions de defensa, denúncia i expressió
METODOLOGIA:
S’utilitza metodologia vivencial i participativa. Es proposa una dinàmica/joc a
l’alumnat i un cop feta compar- tim reflexions del què ha passat i connectem
aquesta vivència amb el ciberassetjament. Es combina aquesta metodologia amb
una participativa alhora de recollir i endreçar els continguts que donen forma a les
defini- cions i conclusions de tot l’aprenentatge..

DESTINATARIES: Alumnes de 1r i 2n d'ESO
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i amb so, projector i pissarra amb guixos o
retoladors.
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SENSIBILITAT
EDUCACIÓ

LA

FUNDACIÓ

SERVEI
OVER",

I

Game Over

DE

DESTINAT

D'ACCIDENTS

VIÀRIA

INSTITUT

CATALÀ

LES

I

A

GUTTMANN,

TRÀNSIT,

HA

ADOLESCENTS

SEVES

AMB

LA

DISSENYAT
I

JOVES,

CONSEQÜÈNCIES

COL·LABORACIÓ
EL

PROGRAMA

PER

EN

EL

A

LA

DEL

"GAME

PREVENCIÓ

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 meduŀlars
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 meduŀlar. 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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DIVERSITAT

CULTURAL

I tu com ho veus?
EL

TALLER

ÉS

UNA

IMPRESSIONS
PAÏSOS
UN
EL

D’ORIGEN.

ESPAI
QUE

DE

INVITACIÓ

SOBRE
PER

DIÀLEG

SABEN

A

LES

A

NO

MOTIVAR

ON

PARTIR

ELS
DE

QUEDAR-SE

PERSONES

AQUESTA

INFANTS

O

DIFERENTS

MÚLTIPLES

LLOCS

AMB

IMMIGRADES

REFLEXIÓ

JOVES

PRIMERES

ELS

ES

PUGUIN

OBJECTES

DEL

LES
O

SEUS

PROPOSA

COMPARTIR

PROCEDENTS

DE

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’orígen
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: Estudiants de 1r 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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DIVERSITAT

CULTURAL

STOP Islamofòbia

EL TALLER PLANTEJA UNA MIRADA REFLEXIVA I CRÍTICA SOBRE AQUEST
CONCEPTE, APORTANT ELEMENTS HISTÒRICS, TEÒRICS I PRÀCTICS PER
ENTENDRE L’ORIGEN I AUGMENT D’AQUEST FENOMEN SOCIAL EN EL DARRER
TEMPS, AIXÍ COM DE LES SEVES CONSEQÜÈNCIES. AIXÍ MATEIX EL CURS
PROMOU UNA MIRADA COMPLEXA DE LES PERSONES MUSULMANES, FUGINT
DELS ESTEREOTIPS I VISIBILITZANT LA SEVA DIVERSITAT.

OBJECTIUS
Oferir una perspectiva crítica sobre la islamofòbia: el seu origen, continguts,
funcionament i conseqüències.
Oferir una mirada complexa i diversa de l’islam fugint dels estereotips i
prejudicis amb els que sovint és percebut.
Visibilitzar bones pràctiques i eines per desmuntar els estereotips i rumors
sobre l’Islam i les persones musulmanes.
Promoure el valor de la convivència intercultural.
CONTINGUTS
·
Islamofòbia, definició, origen i continguts.
Islamofòbia als mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Llibertat religiosa, un Dret Humà.
Estereotips, prejudicis i rumors sobre les persones musulmanes.
Bones pràctiques per aturar la islamofòbia.
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: Estudiants de 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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DIVERSITAT

CULTURAL

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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MOBILITAT
INTERNACIONAL

Camps de treball, camps de solidaritat i
feines a canvi d’allotjament
TALLER INFROMATIU SOBRE LES OPORTUNITATS DE MOBILITAT
INTERNACIONAL PER A PERSONES JOVES

OBJECTIUS
Donar a conèixer l’assessoria de mobilitat
Despertar interès en els i les participants pels camps de solidaritat,camps de
treball i feines a canvi d’allotjament.
Aportar informació relacionada amb la mobilitat internacional
Fomentar la participació dels i les joves en la seva mobilitat internacional
METODOLOGIA:
Aquest taller, a través de la dinamització de la informació i aportació de recursos,
apropa als i les participants informació i recursos sobre els camps de treball, els
camps de solidaritat i les feines a canvi d’allotjament. A través d’un prezi
s’estructura la informació especificant què son els diferents programes que es
treballen en aquest taller. Inicialment s’expliquen els camps de treball, els
requisits (tant per a menors com per a majors d’edat), quin tipus d’activitat i
projectes s’hi desenvolupen, així com els recursos web per buscar la informació i
fer les preinscripcions. Es detallen els processos de recerca d’informació i de
preinscripcions a través d’imatges de les pàgines web, i recerca en directe
d’aquestes informacions.
Després s’informa dels camps de solidaritat, els requisits necessaris per a formarne part o inscriure’s i els projectes (i àmbits) que es poden trobar els i les joves de
camps de solidaritat. També s’ensenyen les pàgines web a través de les que
poden recercar informació i com es poden preinscriure.
Finalment s’informa dels documents necessaris per al viatge, i documents
complementaris que poden facilitar el procés de selecció: Carta de motivació (se
n’exposa un exemple i s’explica la distribució i com s’elabora) i el CV Europass
(s’explica i ensenya la pàgina web i com es complementa).

DESTINATARIES: Alumnes de 4t d'ESO
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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MOBILITAT
INTERNACIONAL

Erasmus + CES
COS DE SOLIDARITAT EUROPEEU

OBJECTIUS
Donar a conèixer l’assessoria de mobilitat internacional.
Fomentar la participació activa dels i de les joves en el procés previ a marxar a
l’estranger.
Introduir el programa Erasmus+ amb totes les accions que inclou.
Presentar els requisits de participació i on trobar projectes de: Intercanvis
juvenils, Training courses i Cos Europeu de Solidaritat (projectes de
voluntariat).
METODOLOGIA:
Aquests tallers tenen la intencionalitat d’introduir als i a les joves les diferents
oportunitats que ofereix el programa Erasmus+.
Les sessions es duen a terme a través d’una presentació de Prezi on s’expliquen
quins són els requisits de participació i es proporcionen recursos per la recerca
de projectes d’intercanvis juvenils, training courses, i projectes de voluntariat del
Cos Europeu de Solidaritat. Així mateix, es donen consells pràctics de com fer el
CV Europass i la carta de motivació. D’altra banda, es duen a terme algunes
dinàmiques perquè els i les joves comprovin els coneixements adquirits i poder
resoldre dubtes. Finalment, es convida a un/a jove del municipi que ha participat
en un intercanvi juvenil o un CES perquè expliqui la seva experiència.

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM i CFGS).
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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MOBILITAT
INTERNACIONAL

Treball i pràctiques a l’estranger
INFORMACIÓ SOBRE LES DIFERENTS OPORTUNITATS PER TREBALLAR I FER
PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER

OBJECTIUS
Donar a conèixer l’assessoria de mobilitat internacional
Fomentar la participació activa dels i de les joves en el procés previ a marxar a
l’estranger.
Introduir als i a les joves en les diferents oportunitats que tenen al seu abast
per tal que sàpiguen per on començar la seva recerca.
Reflexionar sobre què cal tenir en compte abans de marxar a l’estranger.
METODOLOGIA:
Aquests tallers tenen la intencionalitat de donar a conèixer quines són les
oportunitats de treballar i/o fer pràctiques a l’estranger, tant de curta durada com
de llarga durada, fent una reflexió inicial i final de què s’ha de tenir en compte
abans de marxar a l’estranger i sobre perquè marxem o volem marxar.
Les sessions es duen a terme a través d’una presentació de Prezi on s’expliquen
breument quines són les possibles i més comuns oportunitats de treball i
pràctiques, i mitjançant un joc els i les joves podran comprovar els coneixements
adquirits. També es convida a un/a jove del municipi que hagi treballat o fet
pràctiques a l’estranger perquè expliqui el seu testimoni.

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM i CFGS).
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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MOBILITAT
INTERNACIONAL

Viatjar low-cost a l’estiu

TALLER DESTINAT A DOTAR D’EINES A TRAVÉS DE LES QUALS PUGUIN
RECERCAR I INVESTIGAR RECURSOS PER VIATJAR LOW COST

OBJECTIUS
Donar a conèixer l’assessoria de mobilitat internacionalFomentar la participació dels i les joves en el seu procés de marxar a
l’estranger
Dotar d’eines a través de les quals puguin recercar i investigar recursos per
viatjar low cost
Facilitar recursos fiables d’on obtenir informació i guies
METODOLOGIA:
Amb el desenvolupament d’aquest taller es pretén apropar als i les joves
diferents recursos on-line a través dels quals aquests poden obtenir informació i
guiar-se per viatjar low cost. Al llarg del taller es dona informació prèvia al viatge:
documentació que s’ha de tenir, informació sobre el país de destí, i recursos
sobre mobilitat dins del mateix. Així com pàgines web a consultar per recollir
aquest tipus d’informació prèvia necessària abans de viatjar, i consells a seguir.
Es facilita informació de COM viatjar, el tipus de transport (avió, tren, bus i cotxe) i
les pàgines web on buscar les ofertes. Després es faciliten diferents apps i
recursos per orientar-se al llarg del viatge i alternatives (i consells a l’hora de
planificar) per a la recerca d’allotjament; des de pàgines web d’allotjaments
gratuïts fins a recursos on buscar hostels barats.
Finalment s’informa de maneres alternatives de viatjar low cost: feines a canvi
d’allotjament, intercanvis juvenils i projectes de voluntariat (amb les seves
pàgines web corresponents on buscar informació i inscriure’s) Finalment, es
faciliten apps per als mòbils útils en els viatges low cost: per organitzar els
viatges, per aprendre idiomes i per consultar guies turístiques. I es donen un
conjunt de consells a seguir en relació als viatges. S’acaba el taller amb la
realització d’un Quizz (preguntes i respostes) que serveixen per aportar més
informació relacionada a viatjar low cost d’una manera més dinàmica amb els i les
participants.

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM i CFGS).
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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MEDIACIÓ

Pot ser útil la Mediació?

XERRADA/TALLER SOBRE LA MEDIACIÓ I LES SEVES TÈCNIQUES PER
ENTENDRE COM POT ESDEVENIR UNA EINA MOLT ÚTIL A LES NOSTRES VIDES I
COM ENS POT AJUDAR A MANTENIR UNA BONA RELACIÓ AMB ELS DEMÈS A
TOTS ELS NIVELLS.

OBJECTIUS
Descobrir les bases de la mediació.
Millorar la forma de comunicar-nos prevenint els malentesos i l’agressivitat
Compartir tècniques i habilitats mediadores útils pel nostre
dia a dia i especialment per a relacionar-nos
de forma satisfactòria amb les
persones del nostre entorn, millorant la nostra experiència vital
CONTINGUTS
Entendre el valor de la mediació, conèixer les seves bases teòriques i com poder
aplicar-la en el nostre dia a dia .
Eines de la comunicació no violenta (Rosenberg)
METODOLOGIA:
Mètode d’aprenentatge interactiu en el que participen activament els assistents.
Dinàmiques de grup. Utilització d’imatges i d’una presentació que permet
visualitzar i entendre les tècniques mediadores.

DESTINATARIES: Estudiants d’ESO, Batxillerat i FP
Durada: 2h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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MEDIACIÓ

Comunicació i Cercles de diàleg

TALLER DE COMUNICACIÓ QUE FACILITA L’INTERCANVI D’IDEES,
OPINIONS, EMOCIONS, PERSPECTIVES, VIVÈNCIES I EXPECTATIVES, MITJANÇÀ
L’APLICACIÓ DE LA TÈCNICA DELS CERCLES RESTAURATIUS

OBJECTIUS
Millorar la comunicació entre les persones des d’una òptica de respecte,
inclusiva i integradora
Potenciar el valor de la convivència a les aules i les relacions saludables dins i
fora de l’àmbit escolar.
Motivar un procés de reflexió sobre el valor de l’escolta, de compartir i de
comprendre a l’altre
Enfortir els vincles de convivència per prevenir i gestionar positivament
possibles conflictes
CONTINGUTS
Dinàmiques de cercles per facilitar l’expressió i la comprensió d’idees i de punts
de vista de cada un. Participació inclusiva per potenciar el protagonisme i
l’expressió de les vivències i opinions de tots.
METODOLOGIA:
Mètode d’aprenentatge interactiu i integrador en el que participen totes les
persones i poden expressar i compartir allò que creuen convenient en un marc
d’escolta, de respecte i de comprensió de la diversitat d’idees, d’opinions i
d’emocions.

DESTINATARIES: Estudiants d’ESO, Batxillerat i FP
Durada: 2h
Material:
Un espai amb cadires que es puguin moure per fer un cercle.
Una peça de diàleg
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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 ’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 FP
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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ECONOMIA
I

SOCIAL

SOLIDÀRIA

Aproximació al model cooperatiu

AMB AQUESTA FORMACIÓ ENS APROXIMEM A UN MODEL ECONÒMIC I SOCIAL
QUE SITUA A LES PERSONES I AL SEU ENTORN AL CENTRE DE LA SEVA ACCIÓ.
CONEIXEM QUE ÉS L’ECONOMIA SOCIAL, QUE SÓN LES COOPERATIVES I LES
SEVES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES.

OBJECTIUS
Conèixer el model cooperatiu
Treballar els principis i l’organització del cooperativisme
Reflexionar vers el model econòmic i social

CONTINGUTS
Treballar en que consisteix una empresa amb la forma jurídica de Cooperativa
Que és l’Economia Social i Solidària.
Principis del model cooperatiu i l’organització d’aquest tipus d’empreses.

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat i FP
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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ECONOMIA
I

SOCIAL

SOLIDÀRIA

Consum conscient

EL CONSUM ÉS UN EXERCICI DE PODER QUE TOTES LES PERSONES TENIM AL
NOSTRE ABAST, AMB AQUESTA FORMACIÓ ES REALITZA UNA APROXIMACIÓ
AL CONCEPTE DE CONSUM CRÍTIC O CONSCIENT.

OBJECTIUS
Reflexionar entorn el tipus de consum que hi ha a la societat
Apropar a l’alumnat el concepte de consum crític i conscient
Mostrar altres formes de consum viables i no generalitzades

CONTINGUTS
Introducció al concepte de solidaritat
Aproximació a l’economia social i solidària
Presentació de les tres claus principals del consum conscient i alternatives de
consum

DESTINATARIES: Estudiants de Batxillerat i FP
Durada: 1h
Material:
Ordinador amb accés a Internet i so, projector i pissarra amb guixos o retoladors.
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FAMÍLIES

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 ONEIXEMENT 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: Famílies 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.

28

FAMÍLIES

Salut: A casa també parlem de pantalles
AQUEST 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
OMPETÈNCIES 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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ORIENTACIÓ
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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: Famílies d'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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OFICINA

JOVE

Assessoria acadèmica

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. Presencial, online...

DESTINATARIES: Estudiants de 2n cicle d’ESO , Batxillerat, Cicles Formatius
(CFGM i CFGS). Famílies...
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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OFICINA

JOVE

Assessoria de Mobilitat Internacional
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 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). Famílies...
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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OFICINA

JOVE

PIDCES

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.odicitat (setmanal, quinzenal, etc.) a establir amb cada centre, al llarg
de tot el curs escolar.
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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. 440
620 38 65 42
@dinamoaltpenedès

