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 “Itineraris”: Una formació per a alumnes de tota mena. 
 
 
 

1. ELS TALLERS PSICOEDUCATIUS, LES DINÀMIQUES PSICOTERAPÈUTIQUES 
 

 
1.1.- Introducció: 

 

 
La majoria dels alumnes d’especial vulnerabilitat presenten comportaments de risc, trastorns de 

conducta o patologia dual que afecten els diferents àmbits de la seva vida. Considerem que 

necessiten una formació especialitzada que es proposi reconduir les dificultats i/o conflictes 

globals que experimenten. 

L’objectiu bàsic d’aquesta intervenció és aconseguir que prenguin consciència dels seus propis 

comportaments, atès que la seva percepció de risc és molt poca o nul·la. 

Els seus comportaments de risc són diversos i, fins i tot, complementaris. Els més usuals són en 

els àmbits de: policonsum de drogues, desordres alimentaris, canvis en els ritmes del son, hàbits 

higiènics, noves tecnologies, comportaments sexuals de risc, de violència (en les seves distintes 

modalitats: relacional, social, tecnològica), etc. 

Alhora molts d’ells presenten també simptomatologia aguda i/o característiques específiques de 

personalitat que precisen d’una intervenció específica com ara: alts nivells d’impulsivitat, 

d’ansietat, d’estrès, conductes desatencionals, dificultats de concentració, dèficits familiars, 

emocionals, anòmics i antisocials, senso-perceptius, auto referencials, etc. 

En els tallers piscoeducatius i en les dinàmiques psicoterapèutiques no ens proposem només 

informar de les característiques i els riscos associats als comportaments i/o trets de personalitat 

descrits, sinó, i essencialment, formar d’una manera precisa i objectiva amb l’objectiu de 

prevenir i/o disminuir situacions de risc futures. 

En aquest sentit els tallers no estan només dissenyats per tal que els alumnes s’informin, sinó, i 

essencialment, perquè, des del lideratge i l’exposició prèvia del professor, els alumnes debatin 

entre ells, puguin intercanviar dubtes, opinions i experiències i, en la darrera part, formulin unes 

conclusions bàsiques que hauran elaborat conjuntament des de la supervisió i l’aprovació del 

professor. 

 

Per cada taller el professorat disposa de 2 arxius: 

 Presentació del taller en PDF: cal clicar “Ver/Modo pantalla completa” per a poder 
mostrar la presentació a classe (les diapositives passen en fer clic igual que a les 
presentacions de power point).  

 Presentació professors en PDF: presentació amb comentaris i argumentari de les 
preguntes pel professor. 
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2.-TALLERS PSICOEDUCATIUS: FITXA TÈCNICA 

- Durada: 3 hores per taller 

- Metodologia: 

Primera part: exposició de continguts per part dels professors 
(power-point) 

 

Segona part: treball en grups per part dels alumnes 

Tercera part: posada en comú per part dels alumnes i conclusions conjuntes amb la 

supervisió del professor. 

- Mitjans: 

o Pantalla, projector i ordinador portàtil 

o Pissarra 

o Aula o espai amb possibilitats de fer “grups de debat” 

 
- Alumnes: 

o Adreçat a col·lectius d’especial vulnerabilitat com ara: 

 menors no acompanyats (MENAS) 

 alumnes de “pre-PFI” 

 alumnes de PFI 

 tutelats per l’Administració Pública 

 en règim residencial de reforma 

 ... 

o Nombre recomanat d’alumnes per taller: 25 
 

- Llocs més idonis: 

o Aules d’adults 

o Aules escolars 

o Centres Cívics. 

o “Espai Jove” 

o ... 
 

- Professorat: 

o Més que professors especialitzats en col·lectius vulnerables, cal professors 

motivats i ben predisposats respecte d’aquests col·lectius. 
 

- Material a disposició dels professors: 
Per cada taller el professorat disposa de 2 arxius: 

 Presentació del taller en PDF: cal clicar “Ver/Modo pantalla completa” per a 
poder mostrar la presentació a classe (les diapositives passen en fer clic igual que 
a les presentacions de power point).  

 Presentació professors en PDF: presentació amb comentaris i argumentari de les 
preguntes pel professor. 
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3- PROGRAMA “ITINERARIS”. UNA FORMACIÓ PER A ALUMNES DE TOTA MENA. 

PROPOSTES DE TALLERS 

 
 

Grup I “Coneixement del jo...” (36 hores) 

Taller 1: Tots som diferents.. però jo ho soc més? 

Taller 2: Quina és la meva edat? 

Taller 3: Quin és el meu sexe? 

Taller 4: Jo pertanyo a algú? 

Taller 5: Homes i dones són iguals? 

Taller 6: Blancs i negres són iguals? 

Taller 7: Qui són els meus amics? 

Taller 8: A mi, m’és o em serà fàcil trobar parella? 

Taller 9: Per què serveix el català? 

Taller 10: A mi, em serà fàcil trobar feina? 

Taller 11: Jo tinc drets? Tinc deures? 

Taller 12: El meu Déu és el mateix que el vostre? 
 

 
GRUP II: “Jo i el món…” (30 hores) 

Taller 1: l’alcohol: la droga de la pítima (“colocón”) 

Taller 2: el cànnabis (marihuana, haixix) : una droga innòcua? 

Taller 3: les de síntesis: són drogues però enganxen? 

Taller 4: anorèxia, bulímia i vigorèxia: tres cares d’una mateixa moneda? 

Taller 5: del bullying al ciberbullying: per què ens maltractem? 

Taller 6: mòbils, internet i videojocs: ús i abús. 

Taller 7: sexe i pornografia són la mateixa cosa? 

Taller 8: la Sida, una malaltia controlada? 

Taller 9: tinc dret a espiar el mòbil de la meva parella? 

Taller10: pírcings i tatuatges. Tot s’hi val? 
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GRUP I: “Coneixement del jo...” 
 

 
Taller 1: Tots som diferents.. però jo ho sóc més? 

Reflexió: entre iguals és més fàcil acceptar les diferències individuals. Les persones que 

constitueixen un “endogrup” teixeixen entre elles llaços essencials que els vinculen i que, alhora, els 

diferencien “dels altres”; d’aquells que formen part d’altres col·lectius antagònics: “l’exogrup”. 

D’aquesta manera, per exemple, els creients es reconeixen entre ells i alhora es diferencien dels no 

creients. Com més minoritari és el grup de persones que formen un endogrup més marginalitzada 

serà la visió dispensada pels individus que formen part dels grups socialment majoritaris. Qui són 

els MENAS? Qui són els “DGAIAS”? Qui són els del fracàs escolar? Quina és la visió que tenen 

aquests nois i noies d’ells mateixos i quina és la percepció que creuen tenir d’ells “els altres”? La 

seva percepció respon a la realitat? Podem fer res per canviar-la? 

 

 
Taller 2: Quina és la meva edat? 

Reflexió: l’edat no es només un concepte cronològic sinó també sociològic i molt especialment 

psicològic. Els nois i noies que han viscut experiències molt singulars i, fins i tot, traumàtiques en la 

seva infantesa i/o pubertat tenen la mateixa edat arribada l’adolescència que els adolescents del 

seu hàbitat que potser han viscut experiències contràries i caracteritzades, per exemple, per la 

seguretat i fins i tot per la sobreprotecció? 

A quina edat es “madura”? I, sobretot, en què consisteix la “maduració”? “Madurar” és només una 

qüestió d’edat? Hi ha persones que no “maduren” mai? És al nostre abast fer-nos adults 

responsables? 

 

 
Taller 3: Quin és el meu sexe? 

Reflexió: Gairebé totes les persones naixem clarament diferenciades. Som nens o nenes en funció, 

essencialment, de la diferenciació genital. A la nostra societat, però, hi conviuen persones 

heterosexuals, homosexuals, bisexuals, transsexuals, transvestides, transgèneres... fins i tot 

asexuals. 

El sexe és igual a la identitat sexual? Les persones que no són heterosexuals, per exemple els gais o 

les lesbianes, ho són perquè així ho han decidit? Ser homosexual és una opció o una condició? Les 

persones homosexuals, a la nostra societat, tenen drets? Quins són? Per què en altres societats no 

en tenen? La transsexualitat i el transvestisme és la mateixa cosa? 
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Taller 4: Jo pertanyo a algú? 

Reflexió: Quina és la nostra família? Quin model tenen els alumnes de família? En la nostra 

societat, el concepte de família ha evolucionat, essencialment, en les darreres dècades. 

Avui diferenciem les famílies en funció de la seva estructura i les definim com: famílies tradicionals, 

separades, monoparentals, reconstruïdes, homosexuals, lesbianes, de “mare-àvia”, etc. 

Quina és la percepció que tenen els alumnes dels diferents models de “família” existents? Quina és 

ara la seva família? 
 

 
Taller 5: Homes i dones som iguals? 

Reflexió: A la nostra societat homes i dones tenim, constitucionalment, els mateixos drets. Però és 

així en la realitat? Les dones, en el seu conjunt, cobren els mateixos salaris que els homes quan són 

destinades a unes mateixes funcions o llocs de treball? 

Per què en l’actualitat a Rússia, un país d’Europa, hi ha més de 600 oficis que no estan permesos a 

les dones? Per què una dona no pot conduir un metro o ser capità de vaixell? (dos dels oficis 

prohibits a Rússia). 

Com ho veuen els alumnes? Els moviments feministes han sigut i són necessaris? 
 

 
Taller 6: Blancs i negres som iguals? 

Reflexió: El Dr. Martin Luther King, als anys 60 del segle passat als EEUU, tenia un somni: “Que 

algun dia els nens blancs i negres poguessin anar junts a l’escola i poguessin viatjar en el mateix 

autobús...” 

Ho hem aconseguit? A la nostra societat les persones provinents de diferents continents, o països, 

diferents per les seves faccions, idiomes, o color de la pell, tenen els mateixos drets? 

I les persones “sense papers” que s’instal·len als països d’Europa. Tenen drets? N’haurien de tenir? 

Quins? Quina és la vivència que tenen els alumnes d’ells mateixos? Quina és la percepció que 

creuen que té d’ells la societat? 
 

 
Taller 7: Qui són els meus amics? 

Reflexió: Els éssers humans tendim a establir vincles emocionals entre nosaltres en funció dels 

projectes a compartir, de les experiències viscudes, de les afinitats, etc. 

Les persones que formen part d’un grup vulnerable tendiran a vincular-se entre elles però també i, 

en moltes ocasions, a rivalitzar bàsicament per una pulsió instintiva de supervivència. En qui 

confien els alumnes? Només poden confiar entre ells i encara amb recances? Els professors, 

educadors, monitors... els adults del seu entorn immediat, els inspirem confiança? Com ens veuen 

ells? Com els veiem nosaltres? Quina és la mirada òptima? I la necessària? 
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Taller 8: A mi, m’és o em serà fàcil trobar parella? 

Reflexió: Des d’una perspectiva global i atemporal, els éssers humans tendim, majoritàriament, a 

establir relacions emocionals entre nosaltres. Les característiques específiques de cada cultura i en 

cada època acabaran condicionant en el seu conjunt la forma, la durada, la composició, les 

condicions i fins les obligacions que contrauen les parelles. 

Tradicionalment i en totes les cultures les persones tendeixen a aparellar-se entre iguals. 

Probablement els alumnes que ho desitgin els serà fàcil aparellar-se entre ells, però com viuen les 

probabilitats que tenen d’aparellar-se amb persones que no formen part del seu col·lectiu? Quina 

és la seva percepció? Els seus models de parella, els seus valors, rols, i costums s’adiuen a la seva 

societat d’acollida? Hauríem de canviar quelcom? Què? I, sobretot, com fer-ho? 

 

 
Taller 9: Per què serveix el català? 

Reflexió: Quines són les llengües de l’estat espanyol? Quina és la llengua pròpia de Catalunya? 

Quines són les llegües cooficials a Catalunya? 

Aprendre bé el castellà i l’anglès implica, inicialment, adquirir més coneixements i avantatges. Però 

quins són els avantatges d’aprendre català? A més de ser un bé cultural, la llengua pot esdevenir un 

vehicle facilitador i sociabilitzador? Pot afavorir també més oportunitats en el mercat laboral? Pot 

ampliar horitzons socials i personals? 

Quina és la percepció que en tenen els alumnes? 
 

 
Taller 10: A mi, em serà fàcil trobar feina? 

Reflexió: En l’actualitat les dades d’atur a Espanya en el 4t trimestre de l’any 2018 són del 14,4% i a 

Catalunya de l’11,7%. Més concretament l’atur juvenil entre 16 i 19 anys és del 46,9% a Espanya i 

del 38,1% a Catalunya. I en la franja d’edat entre els 20 i 24 anys la taxa és del 30,8% a Espanya i un 

25,3% a Catalunya. 

Alhora moltes persones que treballen ho fan des d’una alta precarietat laboral. En aquest sentit el 

43% dels contractes temporals (menys d’un mes), són subscrits a persones d’entre 16 a 29 anys. 

Malauradament és obvi que les persones que pertanyen a grups especialment vulnerables veuran 

augmentades les seves dificultats d’accedir a un mercat laboral, ja per si mateix molt precari, a no 

ser que puguin acollir-se a determinades condicions de discriminació positiva. 

Quina és la percepció que tenen els alumnes respecte de les seves probabilitats d’accedir al mercat 

laboral? Com podrien millorar-les? És justificat, ateses aquestes dificultats, l’adopció de 

comportament de risc com ara furts, robatoris, tràfic de drogues, etc? 
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Taller 11: Jo tinc drets? Tinc deures? 

Reflexió: L’ONU, l’any 1968, va proclamar “La Declaració Universal dels Drets Humans” i el 1989 el 

mateix organisme va redactar “La convenció sobre els drets del nens”, que va acabar adquirint rang 

de llei a partir de l’any 1990. 

En aquestes declaracions, entre d’altres, si manifesten els drets que tenim tots els éssers humans i 

que alhora han subscrit la majoria de democràcies i de països de l’anomenat primer món. 

Complementàriament als marcs internacionals, estatals o nacionals, totes les organitzacions 

familiars, escolars, socials, laborals, esportives, culturals, etc. tenen definides les seves normes, 

escrites o no, amb l’objectiu de regular la convivència de les persones en el seu si. D’aquesta 

manera, i per exemple, un treballador té reconeguts els seus drets: funció laboral, horari, períodes 

de vacances, prestacions socials, etc. I de la mateixa manera també s’espera d’ell que compleixi 

amb els seus deures: puntualitat, qualitat, eficàcia, rendiment, etc. 

Quina percepció tenen els alumnes dels seus drets? I quina dels seus deures? Què són els valors? 

Quins són els valors de la nostra societat? Només hi ha valors col·lectius? N’hi ha de individuals? 

Perquè serveixen els valors? 

 

 
Taller 12: El meu Déu és el mateix que el vostre? 

Reflexió: Què és un estat aconfessional? Per què la majoria dels països d’Europa, en l’actualitat, són 

aconfessionals? Sempre ha estat així? 

Per què hi ha tantes religions? Quines són? Serveixen totes a un mateix Déu? Per què hi ha religions 

que afavoreixen o prohibeixen determinats comportament o vestuaris i d’altres no? Per què 

algunes persones tenen fe i altres no? Les persones agnòstiques o atees són “males persones”? Que 

és una bona persona? 
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GRUP II: “Jo i el món…” 
 

 
Taller 1: l’alcohol: la droga de la pítima (“colocón”) 

Reflexió: els estudis més recents publicats per “drogues gencat.cat”, de la Generalitat de Catalunya 

i pel “Plan Nacional sobre drogas”, del govern Espanyol, alerten, entre d’altres, sobre el descens en 

l’edat d’inici, la progressió del consum en edats entre 14-18 anys, els consums de risc, noves formes 

culturals de consum, problemes associats, etc. 

L’alcohol és una droga legal que està en expansió entre els adolescents i els joves. 

Quina percepció de risc en tenen els alumnes? 

 
 

 
Taller 2: el cànnabis (marihuana, haixix) : una droga innòcua? 

Reflexió: complementàriament a l’addició són molts altres els riscos associats al consum d’aquesta 

substancia il·legal, no només des d’una perspectiva de la salut individual del consumidor, sinó 

també respecte altres possibles conseqüències adverses com ara les legals. 

Quina percepció en tenen els alumnes? 
 
 
 
 

Taller 3: les de síntesi: són drogues que enganxen? 

Reflexió: en l’actualitat la percepció majoritària dels joves respecte de les drogues de síntesi és que 

no són addictives i, per tant, no són perilloses. Complementàriament al seu fàcil accés, 

contínuament apareixen “noves substàncies”, moltes d’elles es difonen per internet i es publiciten 

com a “segures”. 

Quina és la percepció dels alumnes? Són les millors per fer-ne negoci? 
 
 
 
 

Taller 4: anorèxia, bulímia i vigorèxia: tres cares d’una mateixa moneda? 

Reflexió: els trastorns d’alimentació, propis de les societats de l’opulència, augmenten 

considerablement en joves i adolescents. Aquesta és la paradoxa: no cal tenir un cos sa, cal tenir un 

cos perfecte! 

Quina percepció en tenen els alumnes? És fàcil recuperar-se d’aquest trastorn? Com s’inicia? 
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Taller 5: del bullying al ciberbullying: per què ens maltractem? 

Reflexió: el menysteniment, el maltracte, la burla, l’insult... El bullying s’inicia amb l’agressió física? 

El ciberbullying és menys, igual o més dolorós? És més perillós? 

Què hem de fer si en som les víctimes? Què hem de fer si en som els botxins? 
 
 
 
 

Taller 6: mòbils, internet i videojocs: ús i abús. 

Reflexió: només podem desenvolupar addicció respecte les drogues? Què són les addiccions 

comportamentals? Els videojocs poden generar addicció? Per què les noies adolescents i joves 

empren més les xarxes socials i els nois els videojocs? Com es passa de l’ús a l’abús? 

Hi ha d’altres riscos associats al mal ús de les noves tecnologies? Són segures les “cites a cegues”? 
 
 
 
 

Taller 7: sexe i pornografia són la mateixa cosa? 

Reflexió: els alumnes adolescents i joves que ho desitgen tenen fàcil accés a la pornografia. Molts 

d’ells la visionaran en edats prèvies a l’inici de les seves pròpies experiències sexuals. D’altres 

poden identificar el sexe amb la pornografia. Noies i nois es fan moltes preguntes i diverses. Des 

d’Amalgama7, tenim recollides més de 5.000 preguntes que hem estructurat en diverses àrees 

temàtiques: d’identitat sexual, pràctiques, disfuncions, ètiques, etc. 

Si el “sexe segur” és la millor alternativa, per què ens costa tant de practicar-lo? 
 
 
 
 

Taller 8: la Sida, una malaltia controlada? 

Reflexió: Tot i que més de 60 milions de persones en el món han estat oficialment diagnosticades i 

moltes d’elles, malauradament, han mort en edats relativament joves, la infecció per VIH no 

retrocedeix en col·lectius de joves heterosexuals. Recentment els investigadors han assolit la fita 

d’aconseguir aturar la replicació del virus en dues persones que n’havien estat infectades. 

Què és el Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH)? Què és la Sida? Quines són les vies de 

transmissió? Com podem prevenir-lo? Quina percepció de risc en tenen els alumnes? 
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Taller 9: Tinc dret a espiar el mòbil de la meva parella? 

Reflexió: la violència de gènere és també present en parelles d’adolescents i de joves. Sovint es 

manifesta d’una manera semblant a la que es produeix entre adults, però també té característiques 

específiques. Quins són els tòpics més prevalents? La gelosia és una expressió de l’amor? Les noies 

adolescents i joves emparellades tenen els mateixos drets que els nois adolescents i joves 

emparellats? Existeix la violència psicològica? I, en tot cas, en què consisteix? 

 
 
 
 

Taller10: Pírcings i tatuatges. Tot s’hi val? 

Reflexió: Pírcings i tatuatges estan de moda, no només entre els joves, sinó també entre el adults. 

En les societats del benestar i en les darreres dues dècades han proliferat i s’han disseminat en 

totes les classes socials i culturals. 

Són només una qüestió d’estètica? Hi ha pírcings i tatuatges més perillosos que d’altres? Per les 

seves característiques, contingut, forma, zones corporals d’implantació, generen sempre empatia? 

Poden generar rebuig? Poden esdevenir en alguns casos, formes “modernes” d’autolesió? 
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4- RESPECTE LA METEDOLOGIA A SEGUIR EN CADA TALLER: 
 

 
4.1.- Primera part: Exposició de continguts als alumnes per mitjà del Powerpoint: 

- Aquesta primera part no hauria d’excedir els 40 minuts expositius, tot i que a partir de les 

característiques de cada grup classe, i del propi professor, pot tenir variabilitat. En tots els 

casos, però, es recomana que també en la part expositiva s’adopti un estil el més interactiu 

possible per tal de potenciar la participació dels estudiants. 

 
 

4.2.- Segona part: Treball en grups per alumnes: 

- Proposem que en una classe de +/- 25 alumnes es realitzin 4 grups amb un promig de 6 

alumnes per grup. 

- A cada grup se li lliurarà un llistat amb les mateixes preguntes a debatre. 

- Cada grup ha de definir el lideratge d’un dels components per tal que moderi el debat 

alhora faci un registre escrit de les respostes que el grup ha debatut en cada pregunta. 

- Cal informar al grup que han de debatre cada pregunta amb la voluntat d’arribar a un 

acord entre ells. Tot i així es perfectament acceptable que, passat un temps de discussió, 

en un mateix grup hi pugui haver alumnes que defensin opinions diferents. En aquest cas 

el líder del grup registrarà les diverses opinions existents. 

- El professor ha de vetllar per tal que aquesta part del taller no excedeixi de 60 minuts de 

temps. 

- Mentre els grups debaten, el professor vetllarà per tal de respondre possibles dubtes de 

comprensió, però en cap cas ha d’anticipar la resposta o interferir en les opinions dels 

membres de cada grup. 

 
 

4.3.- Tercera part: Posada en comú per part dels alumnes i conclusions conjuntes amb la supervisió 

del professor: 

- Suggerim que el professor disposi en aquesta part d’una pissarra per tal de registrar les 

respostes que cada grup ha elaborat de cada pregunta del taller. 

- Suggerim que el líder de cada grup, es a dir l’alumne que ha dut a terme el registre escrit 

de les valoracions de cada pregunta, faci de portaveu. 

- El professor disposarà de una guia argumentativa per a cada pregunta, amb l’objectiu 

d’homogeneïtzar les respostes del professorat. 
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5.- RESPECTE A LES PREGUNTES: 

- Les preguntes que es formulen en cada taller tenen l’objectiu de potenciar un debat que 
afavoreixi la disminució de possibles comportaments de risc per part dels alumnes, i alhora 
afavoreixi l’adopció d’un estil, d’un patró conductual preventiu. 

- En aquest sentit les preguntes de cada taller no son de caràcter especulatiu, sinó que, en el 
seu conjunt, estan elaborades a partir de situacions, que inherentment viuen o poden viure, 
els alumnes que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat. 

 
 
 

6.- RESPECTE DE LES VALORACIONS DELS ALUMNES: 

- El professor disposarà d’un guió de respostes per a cada pregunta. Tot i així, no es tracta d’un 
guió tancat, sinó més aviat, d’una guia argumentativa. 

- A partir de les respostes donades per a cada grup, el professor pot demanar que li ampliïn de 
continguts exposats pel líder de cada grup. D’aquesta manera també pot disposar d’una 
oportunitat per detectar, si és el cas, alumnes que puguin viure situacions susceptibles de risc. 
En aquest cas es pot plantejar una atenció més individualitzada 


