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Públic Títol Recomanat per a:

Joves

Encaixar a 1r de Batxillerat és fàcil! 1r Batx

No em motiven els estudis. 
Recupera la Motivació!

ESO, Batx, Cicles

Ja saps què faràs l’any que ve? 4t ESO, 2n Batx, 2n Cicles

No ho faré bé. 
Les 6 “C” bàsiques per a la Selectivitat (i els finals)

2n Batx

Ara ve el millor! 
Conferència motivacional de cloenda d’estudis.

4t ESO, 2n Batx, 2n 
Cicles, final de Grau

No hi ha futur.
Com marcar-se (i assolir) objectius a la vida.

ESO, Batx, Cicles

Els estudis STEM no són per a mi
Animant les vocacions científiques i tecnològiques 
de les noies

Noies 3r i 4t ESO, Batx, 
Cicles
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Detalls bàsics

OBJECTIU: Donar eines molt concretes al jovent en moments importants de la seva vida.

TEMÀTICA: Sempre vinculada a necessitats REALS de l’alumnat: Autoestima, tria d’estudis, 
preparació d’exàmens... També es poden desenvolupar nous programes segons les necessitats 
concretes del centre/organització: Parlem-ne!

METODOLOGIA: Xerrades obertes a la participació activa del públic i buscant la màxima reflexió i
practicitat. Amb exemples reals i concrets, i molt bon humor. També disponibles en format online.

MATERIALS PER A PRESENCIAL: Sala magistral, projector, sistema d’àudio. En alguns casos,
fotocòpies del material pels assistents. ONLINE: Platafoma a triar segons les necessitats del centre.

PRESSUPOST: A consultar.

Quin impacte tenen
les xerrades en 

l’alumnat?

L’alumnat declara sentir-se impactat, il·lusionat, fort, 
engrescat, feliç, centrat, relaxat, amb millor humor, menys 

pressionat i amb més autoconfiança.

El seu professorat n’agraeix la claredat, 
l’alineació amb el projecte educatiu, l’alt nivell 
de seguiment... I ho troba el complement ideal 

a les accions tutorials que fan els centres.

Conferències / Tallers per a Joves Curs 2022/2023



“Em fa patir molt començar Batxillerat a un centre nou, on no conec a ningú.”

Darrera d’aquest comentari tan freqüent hi ha la preocupació per encaixar amb el 
nou grup de companys: tot i que el pas de l’ESO als estudis post-obligatoris podria ser 
un moment de re-invenció personal, per a bona part de l’alumnat és una font de 
preocupacions molt profundes.

L’objectiu d’aquesta xerrada/taller és ajudar a qui arriba d’un altre centre a viure 
aquest procés de forma engrescadora i positiva, mitjançant la reflexió i el joc. I per al 
grup que ja formava part del centre educatiu, el repte és saber acompanyar 
l’aterratge suau dels nouvinguts i nouvingudes. 

D’aquesta manera el grup començarà el curs amb més esperit d’equip i una 
convivència més fàcil.

A la xerrada es treballarà el següent: 

- Descobriment de l'estat emocional propi i dels altres envers el nou grup/centre.

- Anomenar les seves pors, per poder gestionar-les.

- Connectar amb l’esperit d’acceptació necessari envers la resta del grup.

“Encaixar a 1r de Batxillerat és fàcil!”

• Àrea de treball: La cohesió del nou grup. 

• Dirigida a: Alumnes de 1r de Batxillerat.

• Durada: 1 hora.

Pots veure com 
comunico aquí:
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L’adolescència és una etapa crítica pel que fa a la motivació. La gran majoria de 
l’alumnat, fins i tot qui va bé en els estudis, no s’ha plantejat mai a fons per a què 
estudia, i només veu l’ensenyament com a quelcom d’obligatori. Aquests dos factors 
poden portar fàcilment a la desconnexió i a la desmotivació. 

L’objectiu d’aquesta xerrada/taller és ajudar l’alumnat a connectar amb els seus 
somnis (objectius a la vida) i vincular-ho amb els seus estudis, enfrontant-se a les 
seves pors. D’aquesta manera es busca fer créixer la motivació envers els estudis.

Es treballarà el següent: 

- Revisió de l'estat emocional envers els estudis.

- Pensaran per a què van a l’Institut cada dia: el seu objectiu a la vida.

- Analitzaran l’entorn que es troben i les pors a les quals s’enfronten.

- Treballaran si la gent de la qual s’envolten els ajuda a assolir allò que volen... o no 
(les males companyies).

“No em motiven els estudis”
Recupera la motivació!

• Àrea de treball: La motivació en els estudis. 

• Dirigida a: Alumnes de cicles formatius, de l’ESO i de Batxillerat.

• Durada: 1 hora.

Pots veure’n un 
trosset aquí:
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Arriba el moment en el qual els/les adolescents han de triar quin camí volen 
seguir en el futur. Però les pors i les inseguretats solen aparèixer davant 
d’aquesta decisió tan important.

L’objectiu d’aquesta xerrada és animar i orientar els joves que no saben què 
volen fer, així com contrastar la solidesa dels que ja ho tenen decidit. 

Per aconseguir-ho treballarem:

- Quin és el seu estat emocional actual i l’ideal per afrontar el tema.

- Els factors que els dificulten la decisió i com superar-los.

- Eines concretes per autoconèixer-se millor i així poder avançar en aquest 
procés. 

No es parlarà d’itineraris educatius ni es donarà informació sobre les diferents opcions que 
tenen. 

“Ja saps què faràs l’any que ve?”

• Àrea de treball: Autoconeixement i motivació per facilitar la presa de 
decisions. 

• Dirigida a: Alumnes de 4t de l’ESO i 2n de Batxillerat.

• Durada: 1 hora.

Pots veure un 
trosset de la 

xerrada online 
aquí:
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Els exàmens de la Selectivitat son viscuts com a moments de màxima tensió i estrès, 
ja que tenen una importància cabdal en el seu itinerari educatiu. 

L’objectiu d’aquesta xerrada és donar eines a l’alumnat per poder afrontar aquests 
proves amb més confiança en la seva capacitat i amb la gestió emocional 
adequada.

Per aconseguir-ho treballarem:

- Quin és el seu estat emocional actual, i quin és el més escaient per tal de poder 
afrontar millor la Selectivitat. Fins i tot farem una visualització per estar més relaxats.

- Com trobar l’equilibri personal per afrontar millor les PAU.

- Quines son les persones que volen tenir al seu voltant per maximitzar el resultat del 
seu esforç.

Els temes s’han agrupat sota 6 “C” que donaran el fil conductor a la xerrada.

“No ho faré bé”
Les 6 ‘C’ bàsiques per a la Selectivitat (i els finals)

• Àrea de treball: Motivació, preparació emocional i personal de cara als 
exàmens de la Selectivitat i/o els exàmens finals. 

• Dirigida a: Alumnes de 2n de Batxillerat.

• Durada: 1 hora.

Pots veure’n un 
resum aquí:

La visualització 
que fem:
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Finalitzar una etapa com l’ESO, el Batxillerat, els Cicles Formatius o els Graus 
universitaris és una moment molt especial en la vida del jovent i dels claustres. 
Representa d’una banda la celebració de l’esforç fet i l’avanç en el camí cap a 
l’adultesa. De l’altra, implica enfrontar-se a tota una sèrie d’emocions: alegria, 
coratge, por...

L’acte de cloenda d’estudis és el moment ideal per donar un darrer missatge 
positiu del centre als nous i noves “alumni”. 

Aquesta xerrada té dos objectius:

- Celebrar allò que s’ha assolit.

- Motivar envers el futur que ja els està arribant (canvi de centre educatiu, entrada 
al mercat laboral, estades a l’estranger, ...). 

L’estil de la conferència busca potenciar l’emoció del moment i engrescar cap a 
allò que s’acosta, afegint-hi una dosi de bon humor i d’optimisme.

“Ara ve el millor!” 
Conferència motivacional de cloenda d’estudis

• Àrea de treball: Celebració del final d’etapa i motivació envers el futur.

• Dirigida a: Alumnes 4t ESO, 2n de Batx i Cicles; finals de Grau.

• Durada: 30/45 minuts.

Pots veure com 
comunico aquí:
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A la majoria d’empreses es treballa per objectius perquè és la manera més clara de 
definir expectatives i recursos. Per què no se solen marcar objectius a la vida 
personal?

En només dues hores els i les participants definiran què volen aconseguir del curs, 
dels estudis o de la vida a mig termini, i treballaran quines son les passes
necessàries per avançar en aquesta direcció, creant el seu pla personalitzat que els 
servirà de brúixola i motivació.

Així el seu “somni” passarà a ser quelcom realitzable i engrescador, on tenen 
capacitat d’actuar i la responsabilitat de fer-ho.

Aquesta metodologia ha demostrat ser de gran utilitat especialment en els moments 
de desorientació propis de l’adolescència.

“No  hi ha futur!”
Com marcar-se (i assolir) objectius a la vida

• Àrea de treball: Aprendre a establir objectius de forma pràctica i avançar 
cap a la seva consecució.

• Dirigida a: Alumnes de Cicles, de l’ESO i de Batxillerat. Joves aturats.

• Durada: 2:00 h.
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El present i el futur del mercat laboral van molt vinculats als àmbits STEM (acrònim en 
anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Però la presència femenina a les carreres relacionades amb aquests sectors està molt 
per sota del que caldria esperar (només el 26% dels matriculats a Enginyeries i 
Arquitectura son noies), i està baixant. A l’hora de triar estudis, les noies solen 
abandonar aquestes àrees per diversos motius.

Aquesta xerrada va dirigida a despertar i reforçar les vocacions femenines en aquests 
àmbits:

- Explicant la realitat del mercat laboral.

- Compartint les raons per les quals les noies solen abandonar la seva passió STEM. 

- Donant arguments que les motivaran a perseguir la seva vocació.

“Els estudis STEM  no  són per a mi”
Animant les vocacions tecnològiques i científiques de les 
noies

• Àrea de treball: Fomentar les vocacions tecnològiques i científiques entre 
les noies adolescents.

• Dirigida a: Noies de 3r i 4t de l’ESO, Batxillerat i Cicles. 

• Durada: 1:15 h.
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Públic Títol Famílies de:

Pares 
i mares

L’ús responsable del mòbil (i de les xarxes socials) Totes les edats

Les Notes: Com hem de reaccionar? Totes les edats

Els millors pares i mares del món NO son perfectes. 
(Autoestima per a pares i mares)

Totes les edats

Les 5 frases BOMBA d’adolescents que ens fan explotar. ESO, Batx., Cicles

Com puc ajudar en la tria d’estudis? 4t ESO, Batx., Cicles

Com puc fer que es motivi en els estudis? ESO, Batx., Cicles

Dins de l’adolescent encara hi ha el teu fill/a.
(Comunicar per reconnectar amb adolescents)

5è, 6è, ESO, Batx., Cicles

Els 5 errors que fem més sovint les famílies
(i com evitar-los).

Totes les edats

La relació amb fills i filles amb Altes Capacitats Totes les edats

Els límits en l’adolescència: qüestió de equilibris i consens Preadolescents i adolescents

Educant en el diàleg: Les Reunions Familiars. Totes les edats

Les 6 “C” per ajudar amb la preparació de la Selectivitat
(i els finals)

2n Batx

Com puc animar la meva filla en la seva vocació STEM
tecnològica / científica?

Noies de 3r i 4t ESO, Batx. i 
Cicles
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Detalls bàsics

OBJECTIU: Donar eines molt concretes a pares i mares per créixer en el seu rol, millorant així la
relació amb fills i filles i ajudant en moments concrets del seu desenvolupament.

TEMÀTICA: Sempre vinculada a necessitats REALS de les famílies: autoestima, comunicació,
motivació o acompanyament en la tria d’estudis... També es poden desenvolupar nous programes
segons les necessitats concretes del centre/organització: parlem-ne!

METODOLOGIA: Xerrades obertes a la participació activa i buscant la màxima reflexió i practicitat.
Amb exemples reals i concrets, i molt bon humor. També disponibles en format online.

MATERIALS: Sala magistral, projector, sistema d’àudio. En alguns casos, fotocòpies del material pels
assistents.

PRESSUPOST: A consultar.

Què en diuen 
les famílies 

participants?

“Feia temps que no 
trobava dues hores 
més ben invertides 
que les que vaig 

passar escoltant-te”

“Aconselles sense
demagògia”

“He endreçat i 
concretat les idees per 

poder aplicar-les”
“Me’n vaig amb 

ganes de posar-ho 
en pràctica avui 

mateix”

“Em sento amb 
ganes i forces de 
millorar com a 

mare”

“Surto ple 
d’optimisme!”
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El mòbil i els seus diversos usos ens poden fer sentir superats: sovint són motiu 
d’alarma social, de dubtes i de discussions familiars, i no tenim els referents 
educatius necessaris per a manegar-nos-hi correctament.

A aquest taller parlarem de l’educació en l’ús de les noves tecnologies: què ens 
preocupa, què hem de fer i què no hem de fer per a acompanyar els nostres fills i 
filles, i així tenir una relació saludable amb les “pantalles”.

La participació dels pares i mares en l’activitat serà clau per a poder compartir 
preocupacions reals del seu dia a dia, i trobar les millors solucions.

“L’ús responsable del mòbil (i de les xarxes socials)”

• Àrea de treball: Ajudar les famílies a moure’s en aquest difícil terreny.

• Dirigida a: Pares i mares d’adolescents i pre-adolescents.

• Durada: 1h ¼ , seguida de debat / preguntes 15’.

“Es que em cal per a estudiar”
“És clar que en conec els 

riscs, jo no soc tonto!”
“Totes les meves 

amigues en tenen!”

A moltes llars se senten frases com aquestes:
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Portar les notes a casa és un moment molt especial per al jovent perquè saben la 
importància que tenen. És la mostra de l’esforç realitzat i/o de les dificultats que hi 
hagi hagut, i la manera com acompanyem deixarà una marca en la nostra relació i 
en el seu rendiment futur.

Com hem de reaccionar? Què podem considerar “bones” o males” notes? Cal 
celebrar els bons resultats o és “el que toca”? Cal castigar les males notes? Estem 
posant els resultats per davant del nostre afecte? 

De manera molt vivencial i participativa, i sempre amb bon humor, treballarem per 
entendre l’impacte que tenim en els fills i filles, i trobar com volem respondre (que 
no “reaccionar”) en aquests moments tan importants per a la família de forma que 
donem acompanyament i se sentin amb ganes de millorar si cal.

“Les notes: Com hem de reaccionar?”

• Àrea de treball: Entendre els fills i filles, empatitzar, motivar, 
premiar/castigar.

• Dirigida a: Pares i mares de nens, pre-adolescents i adolescents.

• Durada: 1:15 h.

Pots veure com 
comunico aquí:
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Segons les enquestes, dos de cada tres pares i mares creuen que no estan fent la 
seva tasca familiar tan bé com caldria. Degut a la pressió de l’entorn i als models 
dels mitjans de comunicació, ens posem una pressió enorme per a ser “perfectes”, i 
això és impossible; al no assolir-ho, la nostra confiança cau. 

En aquesta xerrada establirem les bases per recuperar la nostra confiança com a 
pares i mares i així ser el millor exemple per als nostres fills i filles.

Treballarem temes com:

- Desfer el perillós mite dels “Pares i Mares Perfectes”.

- Quines activitats poden impulsar la nostra autoconfiança.

- Desafiarem les nostres creences negatives.

- Buscarem la connexió envers la correcció.

- Animarem a posar en pràctica les properes passes.

“Els millors pares i mares del món NO son perfectes”
Autoestima per a pares i mares

• Àrea de treball: Recuperar l’autoestima i autoconfiança de pares i 
mares.

• Dirigida a: Famílies de nois i noies de totes les edats.

• Durada: 1 ½ h.
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Durant l’adolescència i malgrat les nostres bones intencions i l’amor que tenim 
envers els fills i filles, de vegades no entenem ben bé què els està passant. 

I apareixen una sèrie de frases “bomba” que ells ens diuen i que ens fan explotar, 
quan en realitat hauríem de ser capaços de preguntar-nos per què les diuen i 
actuar en conseqüència. Les frases, seleccionades a partir de la meva experiència 
professional treballant amb adolescents i les seves famílies, son:

“No m’agrada estudiar!”

“Sempre critiqueu les meves amistats!”

“És per fer els deures, “vale”?” (el mòbil)

“Només us interessen les meves notes!”

“Un momeeeent!”

L’objectiu de la sessió serà reflexionar sobre temes concrets de l’adolescència a 
través de les frases que ens diuen i donar eines concretes per evitar les situacions 
que les poden causar i facilitar el diàleg constructor.

“Les 5 frases BOMBA d’adolescents que ens fan explotar”

• Àrea de treball: Entendre l’adolescència, empatitzar, comunicar millor.

• Dirigida a: Famílies d’adolescents i pre-adolescents.

• Durada: 1:15 h.

Pots veure com 
comunico aquí:
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Quan durant l’ESO o el Batxillerat veiem el jovent dubtosos a l’hora de triar estudis, 
ens agradaria tenir més clar què hem de fer: Ens hi fiquem més? Respectem més el 
seu punt de vista? Com en podem parlar? ...

Aquesta conferència està dirigida a donar eines concretes a les famílies per 
acompanyar els seus fills i filles a l’hora de decidir estudis. 

Seguirem el següent guió:

- La complexitat de decidir estudis en l’entorn actual i la pressió de l’entorn social.

- Quin ha de ser el rol de les famílies?

- Com podem ajudar a que es coneguin millor per a poder decidir.

- Com es pot parlar del tema a casa?

- Adaptar la nostra forma de comunicar segons com s’estigui vivint la tria d’estudis. 

En cap moment es pretén informar sobre possibilitats d’estudis, itineraris formatius o centres 
educatius.

“Com puc ajudar en la tria d’estudis?”

• Àrea de treball: Acompanyament en la presa de decisions.

• Dirigida a: Pares i mares de 4t de l’ESO, Batx. i Cicles.

• Durada: 1 ½ h.

Una mostra 
online:
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Durant l’ESO i el Batxillerat, l’adolescència pot anar acompanyada a nivells de 
desmotivació preocupants.

La perspectiva d’un mercat laboral molt complicat, les assignatures que no agraden, 
la por a fracassar, o fins i tot la pressió familiar son alguns dels motius que poden 
fer caure el rendiment escolar del jovent.

L’objectiu d’aquesta xerrada és donar eines a les famílies per acompanyar millor la 
motivació de fills i filles durant aquests cursos. 

Per aconseguir-ho treballarem el següent: 

- Traurem les etiquetes que col·loquem a casa, ja que limiten el creixement personal 
de qui les rep.

- Analitzarem l’entorn tan complicat que té el jovent per empatitzar millor, i veurem 
com reduir-ne l’impacte sobre la motivació.

- Revisarem els factors de desmotivació més individuals i els treballarem.

- Empenyerem les families a fer canvis en el seu dia a dia enfocats a millorar la 
motivació a casa.

“Com puc fer que es motivi en els estudis?”

• Àrea de treball: Motivació de fills i filles en els estudis.

• Dirigida a: Pares de Cicles, de l’ESO i de Batx.

• Durada: 1:15 h.
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“Què faig malament?” es pregunten moltes famílies d’adolescents i preadolescents
quan intenten comunicar-s’hi sense èxit.

L’adolescència és un període de canvi molt fort. El jovent, entre d’altres actituds, 
canvia la seva forma de comunicar. I les famílies no estan preparades per 
respostes monosil·làbiques, el “sembla que ni m’escolti”, “només parlem per 
discutir”... 

Aquesta xerrada dona eines concretes per comunicar-se millor amb adolescents i 
tenir una relació més positiva. Perquè l’única forma de canviar la situació és 
canviant primer nosaltres: així ens convertim en el seu model en aquests temps on 
la comunicació en persona no sol ser un punt fort de les noves generacions.

- Quin és el meu objectiu quan parlo amb ell/a? 

- Qui vull ser jo quan parli amb ell/a?

- Per què em costa comunicar-me amb ell/a?

- Com escolto? Com pregunto?

“Dins de l’adolescent encara hi ha el teu fill/a”
(Comunicar per reconnectar amb adolescents)

• Àrea de treball: Eines de comunicació amb adolescents i preadolescents.

• Dirigida a: Famílies de 5è-6è, de l’ESO, de Cicles i de Batxillerat.
• Durada: 1 ½ h.

Versió online:

Pots veure’n una 
versió presencial 

antiga aquí:
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Tractar els fills i filles com ho van fer amb nosaltres pot ser un encert... Però 
normalment no ho és. L’entorn és molt diferent avui del de la nostra infància, i 
sovint algunes formes d’actuar han de ser revisades.

En aquesta xerrada parlarem de temes que afecten negativament la relació diària 
a casa, i proposarem noves maneres d’afrontar-los. L’objectiu és que tothom surti 
amb accions concretes per posar-nos en marxa a l’instant!

Error #1: “Quan el meu pare em mirava, no li calia dir res més”.

Error #2: “Deixa, carinyo, que ja ho faig jo”. 

Error #3: “I tu què en sabràs!”.

Error #4: “No pots fer mai allò que t’hem dit?”.

Error #5: “T’estaràs un mes sense mòbil... una altra vegada!”. 

“Els 5 errors que fem més sovint les famílies”
(i com evitar-los)

• Àrea de treball: Reflexió sobre com ens comportem les famílies i donar 
noves pautes.

• Dirigida a: Famílies de totes les edats.

• Durada: 1:15 h.
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Aquesta xerrada 
també 

l’anomeno...

Te’n faig cinc 
cèntims…



La comunicació amb fills/filles amb altes capacitats pot ser tot un desafiament: 
“És que tot ho hem de negociar?”, “Té la pell massa fina”, “Amb la pandèmia 
s’ha tancat molt”, “Ja no sé què fer”...

Com a coach de joves trobo sovint adolescents amb AC. Solen tenir problemes 
(com l’autoestima), reptes (com la motivació) y sentiments (com la soledat) 
comuns. M’agradarà parlar-ne amb vosaltres per facilitar entendre’ls millor i 
poder actuar en conseqüència. 

Com a pare de 3 fills detectats amb AC, he hagut de revisar moltes vegades el 
meu concepte de “Com ser un bon pare”. He trobat reptes que altres famílies 
ni s’han plantejat, i he desitjat que algú m’hagués explicat què fer uns quants 
anys enrere. Paraules com “acceptació” o “equilibri personal” passen a ser 
vitals; a la xerrada ho compartirem.

I tot això ho farem buscant que pugueu començar aquell mateix dia a aplicar 
noves formes de relacionar-vos amb aquest jovent.

“La relació amb fills i filles amb Altes Capacitats”

• Àrea de treball: Entendre millor la influència de les altes capacitats en el 
comportament, per poder-nos-hi entendre millor.

• Dirigida a: Famílies de totes les edats amb Altes Capacitats (AC).

• Durada: 1 ¼ h.

Vols llegir un post 
sobre el tema?
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Posar límits a adolescents i preadolescents (i que els respectin de forma habitual) 
no es una tasca fàcil quan els fills i filles van creixent.

Per què ens costa tant posar límits? Per què els costa tant respectar-los? Què 
podem fer diferent perquè hi hagi més harmonia a casa?

En aquesta xerrada compartirem:

- Què passa al cervell adolescent que dificulta seguir les normes.

- Com podem estar millor pares i mares per manegar-nos en els conflictes del 
dia a dia. 

- Quins temes mereixen o no límits, i què son les “conseqüències” que presenta 
la Disciplina Positiva.

- Com parlar a casa de límits, per arribar a consensos.

- Què fer si, malgrat tot, no es compleixen els pactes.

“Els límits en l’adolescència: qüestió de equilibris i consens”

• Àrea de treball: Com establir normes i límits a casa facilitant-ne el 
compliment.

• Dirigida a: Famílies de preadolescents i adolescents.

• Durada: 1 ¼ h.

Pots veure com 
comunico aquí:
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Volem preparar els nostres fills i filles per al futur? Relacionar-nos a casa amb més 
tranquil·litat i sense la sensació d’estar sempre dient “no”? Discutint menys?

Per ajudar-nos tenim una eina fàcil i pràctica: les “Reunions Familiars”. Basades en els 
fonaments de la Disciplina Positiva i àmpliament contrastades, les reunions familiars 
permeten:

- Reduir les friccions entre els membres de la família i assolir un dia a dia més 
harmoniós a casa.

- Educar els fills i filles per a la seva vida adulta, permetent-los agafar responsabilitats
i potenciant les habilitats interpersonals. 

Els principals punts que tractarem seran: 

- La importància del Reconeixement per a l’autoestima.

- Diàleg: Tots els temes i punts vista son importants. Com ajudar a respectar les altres 
opinions.

- Enfocar-nos a trobar solucions i no a buscar culpables.

- Aprendre a generar propostes i alternatives.

”Educant en el diàleg: Les Reunions Familiars”

• Àrea de treball: Les relacions familiars i l’empoderament dels fills i filles.

• Dirigida a: Famílies de totes les edats.

• Durada: 1 h.
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Així ho explico al 
meu podcast:



La Selectivitat (i els exàmens finals) son viscuts a les llars com moments de màxima 
tensió i estrès, doncs té un gran impacte en el futur acadèmic i professional dels 
fills i filles.

Aquesta xerrada agrupa sota 6 “C” les eines per ser millors acompanyants:

- Com estic (i vull estar) jo? Treball sobre el nostre estat emocional actual.

- Comprendre’l: L’empatia és bàsica per poder entendre els fills i filles i reduir 
tensió.

- Cuidar-lo: Com podem ajudar emocionalment, físicament i mentalment. 

- Com es parla ell/a mateix/a? Pararem atenció a les frases que es diu per evitar 
que s’autolimiti. 

- Colzes: Alguns apunts molt bàsics sobre com estudiar.

- Celebrar: Reconèixer l’esforç com a generador d’energia per al futur.

“Les 6 ‘C’ per ajudar amb la preparació de la Selectivitat“
(i els finals)

• Àrea de treball: Acompanyament de cara als exàmens de la Selectivitat 
i/o els exàmens finals.

• Dirigida a: Pares i mares d’alumnes de 2n de Batxillerat/Cicles Grau 
Superior.

• Durada: 1 h.

Pots veure com 
comunico aquí:
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El present i el futur del mercat laboral van molt vinculats als àmbits STEM (acrònim 
en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Però la presència femenina a les carreres relacionades amb aquests sectors està 
molt per sota del que caldria esperar (només el 26% dels matriculats a Enginyeries i 
Arquitectura son noies), i està baixant. A l’hora de triar estudis, les noies solen 
abandonar aquestes àrees per diversos motius.

Aquesta xerrada va dirigida a les famílies d’aquestes noies, perquè tinguin eines per 
despertar i reforçar les vocacions femenines en aquests àmbits:

- Explicant la realitat del mercat laboral.

- Compartint les raons per les quals les noies solen abandonar la seva passió STEM. 

- Donant arguments i actituds que les motivaran a perseguir la seva vocació.

“Com puc animar la meva filla en la seva vocació
STEM tecnològica / científica?”

• Àrea de treball: Donar eines a les famílies de noies amb vocacions 
tecnològiques / científiques perquè puguin ajudar-les a seguir estudis 
vinculats a aquestes àrees.

• Dirigida a: Famílies de noies de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles.

• Durada: 1:15 h.
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Llegeix aquí un 
post meu sobre el 

tema:



Conferències/Tallers
per a Docents

Curs 2022/2023



Públic Títol Dirigida a:

Docents

Apassiona’t! 
Conferència motivacional de cloenda o inici del curs.

Docents, claustres, equips 
directius.

Lidera't per liderar l'aula.
Docents, claustres, equips 
directius.

Què està passant amb el professorat més jove? 
La Gestió Generacional

Docents, claustres, equips 
directius.
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Detalls bàsics

OBJECTIU: Treballar conjuntament aspectes fonamentals del dia a dia professional/personal,
buscant pautes concretes d’actuació.

TEMÀTICA: Sempre vinculada a necessitats REALS de les organitzacions. També es poden
desenvolupar nous programes segons les necessitats concretes del centre: parlem-ne!

METODOLOGIA: Xerrades obertes a la participació activa i buscant la màxima reflexió i practicitat.
Amb exemples reals i concrets, i molt bon humor. També disponibles en format online.

MATERIALS: Sala magistral, projector, sistema d’àudio. En alguns casos, fotocòpies del material pels
assistents.

PRESSUPOST: A consultar.

Què n’han dit 
els i les participants?

“De la teva sessió vam marxar 
amb deures personals que 
revertiran a l’aula i en els 

nostres alumnes en un 
lideratge positiu”

“Una sessió de treball 
amb bon regust!!!!”

“Ens vas fer riure, reflexionar, 
conviure, valorar…ens vas trencar 

algun esquema i, sobre tot 
APRENDRE”

“Veig que hem de 
canviar coses... però 

en tinc clara la 
direcció!”
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L’inici i el final d’un curs són moments molts importants.

Són l’hora de celebrar l’esforç, de motivar-nos, de connectar amb l’equip i, a 
més, és un bon moment per reconnectar-nos amb la PASSIÓ per la nostra 
feina, per tal de poder seguir-ne gaudint. 

Amb to amè, dinàmic i exemples treballarem:

- La Passió necessita que et coneguis a fons (autoconeixement).

- La Passió creix si et troba bé (equilibri personal i saber desconnectar).

- La Passió ha de guanyar les pors (enfrontar-se als temors personals).

- La Passió avança millor en companyia (la importància dels qui ens 
envolten).

- La Passió, de vegades, necessita que la despertin (cal posar-se en marxa).

“Apassiona’t!”
Conferència d’inici o cloenda de curs

• Àrea de treball: Celebració de l’inici o final de curs i re-connexió amb la 
passió per la feina.

• Dirigida a: Docents, equips directius de centres educatius.

• Durada: 50 minuts.

Pots veure com 
comunico aquí:
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L’entorn variable i la relació de vegades complicada amb alumnes / famílies 
/ col·legues professionals poden complicar la motivació de docents i 
claustres, i portar-los a “cremar-se” professionalment. 

Les persones responsables de persones i/o equips han de tenir les eines per 
liderar-se personalment i així poder enfrontar-se al dia a dia amb plenes 
garanties d’èxit. Per això treballarem:

- L’equilibri personal: Mirant endins a veure com estic. Quines àrees podria 
millorar?

- Desenvolupar una mentalitat de creixement davant del canvi constant que 
vivim a l’entorn. 

- La importància de demanar i donar feedback per la millora contínua.

- La motivació personal, que fa que vulguem seguir creixent i millorant a 
diari.

Tothom crearà i s’endurà el seu propi pla d’acció individualitzat.

“Lidera’t per liderar a l’aula”

• Àrea de treball: Desenvolupar l’autolideratge de docents i professionals
de l’ensenyament per potenciar la seva tasca i responsabilitat. 

• Dirigida a: Persones amb responsabilitat de tutoria, coordinació de cicle, 
direcció.

• Durada: 1:15 h.

Pots veure’n una 
introducció aquí:
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Si bé sempre hi ha hagut diferències entre el jovent i els càrrecs “séniors” als 
centres de treball, la nova generació que està aterrant al mercat (Generació Z) 
representa un canvi social i cultural com no s’havia vist anteriorment. 

Mai no s’havia donat abans un canvi tecnològic tan ràpid, i simultani amb una 
educació tan sobreprotectora a la llar.  Aquests factors creen un grup 
generacional amb una personalitat pròpia molt marcada i de difícil encaix al 
lloc de treball si no es manega bé. 

Aquesta xerrada/taller ajuda a:

- Conèixer les diferents generacions que conviuen al centre, especialment les 
més joves.

- Crear un pla d’acció per minimitzar els punts de fricció que les separen i 
facilitar-ne l’encaix.

“Què està passant amb el professorat més jove?”
La Gestió Generacional

• Àrea de treball: Ajudar els centres educatius a captar i retenir el talent
jove. 

• Dirigida a: Direcció, caps de departament, departaments de Recursos 
Humans.

• Durada: 1 h.

“Amb tant d’atur com hi ha, i 
mira que costa trobar i retenir 

gent bona...”

“No penso respectar-lo 
només perquè faci 1000 
anys que treballa aquí!”

“Menys missatgets i 
més venir a parlar 

en persona!”
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En parlo aquí:



Qui soc?
Carles Ventura
Informació bàsica



El jovent és el futur de la societat i estic compromès 
amb el seu creixement com a persones. Desenvolupo 
la meva tasca presencialment i online, a través de:

• Coaching a Joves, la meva passió i especialització 
original. Acompanyo joves a assolir allò que es 
proposen, i a que ho facin més ràpid que si ho fessin 
pel seu compte. 

• Conferències/tallers a AMPAs/APAs/AFAs per impactar 
l’entorn més proper al jovent. 

• Conferències a Docents i responsables de centres 
educatius, part clau en la formació i desenvolupament 
del jovent.

M’agrada ser molt pràctic i estic enfocat a l’acció dels 
meus clients: Sense acció no hi ha canvi!

Tinc publicats “Coaching a jóvenes y familias” (Amat 
Editorial, 2019) i “Els millors pares del món NO són 
perfectes” (2016, Ed. Artgerust).

“A les meves 

xerrades 

comparteixo tot 

allò que aprenc en 

el meu dia a dia 

amb el jovent”

CARLES
VENTURA
Coach,
Conferenciant i
Autor.



Formació bàsica:

•Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i 
MBA per ESADE (1990).

•Format com a Coach a CTI (Co-Active Training Institute). 
Certificat al 2011 per la ICF (International Coach 
Federation) com a Associate Certified Coach (ACC).

•Especialització en Coaching a Joves i persones del seu 
entorn: “Youth Impact Diploma” a The Coaching 
Academy (Regne Unit). 

Més informació:
Trobareu més informació sobre els meus projectes i 
clients, juntament amb vídeos “en acció” a: 
www.carlesventura.com

Podeu contactar-me a:

coaching@carlesventura.com

644 249 139
VenturaCoach
https://www.facebook.com/venturacoach  

“El jovent és 

imparable quan 

dirigeix la seva 

energia a fer 

canvis”

CARLES
VENTURA
Coach,
Conferenciant i
Autor.

La meva feina
en 1 minut



Gràcies!
www.carlesventura.com
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La Covid ha portat cansament, desgana, pors i dificultats de concentració entre d’altres 
efectes secundaris per a l’alumnat. 

Més que mai, enguany cal donar eines als joves per enfrontar-se a la situació de manera 
emocionalment sana i reduint-ne l’impacte sobre el seu benestar i el seu rendiment.

L’objectiu d’aquesta xerrada/taller és acompanyar els nois i noies a analitzar l’estat 
emocional en que es troben (tant a casa com a l’escola), ajudar-los a adonar-se’n de 
l’impacte que això té en les seves vides i de què volen fer per minimitzar-ho.

A més, se’ls animarà a connectar-se amb els seus objectius per combatre una possible 
desconnexió amb els estudis, i a trobar quines persones volen tenir all costat en un curs tan 
especial.

D’aquesta manera sortiran amb els ànims més positius, amb una millor coneixença d’ells 
mateixos, i amb una reflexió potent sobre el seu entorn social.

“Emocions, somnis i amistat”
Les claus per al curs de la Covid

• Àrea de treball: Reforç emocional envers l’impacte de la pandèmia. 

• Dirigida a: Alumnes de l’ESO, Cicles i Batxillerat.

• Durada: 1 hora.

Pots veure un 
trosset de la 
xerrada aquí:

NOU
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Conferències / Tallers per a Joves Curs 2022/2023


