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Curs Orientació ProfessionalCurs Orientació ProfessionalCurs Orientació ProfessionalCurs Orientació Professional    “El Protagonista”“El Protagonista”“El Protagonista”“El Protagonista”    

 

“Estima’m quan menys m’ho mereixi perquè és quan més ho necessito"    

                                                             proverbi Xinès       

          

 
Davant d’ una taxa d’atur juvenil de quasi ve un 50%, i davant la situació de que passar per 

la Universitat ja no es garantia de tenir feina, ha nascut el projecte: El Protagonista 

 

El Protagonista  és una proposta destinada a donar recursos a nois i noies  per tal de que 

trobin el seu equilibri emocional i el seu lloc en el món. 

 

Qui sóc? On vaig? I amb qui vull anar? són algunes de les preguntes que en aquest espai 

compartim amb els adolescents.  

 

Durant les sessions teixim una xarxa de confiança per a que els adolescents puguin explicar 

el què els preocupa,  construïm moments per fer créixer l’ esperit crític,  i els acompanyem  i 

ajudem a fer balanç d’allò que els mou i d’allò que els frena.  

 

L’autoconeixement és el fil conductor de totes les sessions i  l’eina fonamental que els ajuda 

a poder trobar la brúixola vital que necessiten per orientar-se. Un espai per començar , o 

seguir,  en el camí del descobriment del món interior. 

 

El Protagonista és un espai de creixement personal per entrenar actituds, com si d’un gimnàs 

es tractés, i per experimentar, com si fóssim en un laboratori. 

 

Un espai per a que els joves d’avui facin un canvi de mirada i agafin força per resoldre els 

conflictes que la vida els planteja. 
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A A A A QUI VA DIRIGITQUI VA DIRIGITQUI VA DIRIGITQUI VA DIRIGIT    

        

A nois i noies, d’entre 16 i 20 anys.  

    

OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS            

    

Afavorir el desenvolupament de l’alumne en tots els seus aspectes ( emocional, corporal, 

mental i espiritual) i  contribuir a un creixement global d’aquest. Aconseguir una educació 

integral i personalitzada.  

Entrenar habilitats socials i comunicatives per a millorar les relacions amb un mateix, i amb 

l’entorn, contribuint a crear un bon clima i harmonia. 

Descobrir els talents i potenciar-los, prendre consciència de la part fosca per tal de poder 

acabar amb conflictes interns o externs, aconseguint així que surti a l’exterior la millor versió 

de cada un dels participants.  

Aprendre a gestionar les pròpies emocions i reconèixer-les amb els altres, per tal de resoldre 

els conflictes d’una manera pacifica. 

Conèixer els tipus d’actitud, prendre consciència de l’impacte d’ aquestes. 

Aprendre asserenar-se per a que els ajudi a incrementar l’autocontrol. 

Donar eines per empoderar-los i augmentar l’autoestima, per tal d’ajudar-los en els 

moments de presa de decisions.  

Que els adolescents es converteixin en Llavors de Canvi!!! 

 

FORMADORAFORMADORAFORMADORAFORMADORA    

    

Eva García Navarro.Eva García Navarro.Eva García Navarro.Eva García Navarro.    
Coach Executive. 
Formadora de la formació professional per a l’ocupació 
Experta en Ecologia Emocional. 
Més informació. www.coachevagarcia.com        
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CONCEPTES QUE ES TREBALLARAN EN LES SESSIONS:CONCEPTES QUE ES TREBALLARAN EN LES SESSIONS:CONCEPTES QUE ES TREBALLARAN EN LES SESSIONS:CONCEPTES QUE ES TREBALLARAN EN LES SESSIONS:    

 

- Autoconeixement. Trets personalitat. 

- Autoestima. Apoderament. 

- Vincles i relacions. 

- Consciència emocional. Autocontrol.  

- Límits. Bullying 

- Lideratge i Autolideratge. 

- Motivació. 

- Autonomia. Responsabilitat. 

    

ITINERARIS:ITINERARIS:ITINERARIS:ITINERARIS:        

    

1.  Descobriment de talents i fortaleses per tal de trobar la veritable vocació. 

2. Consciència sistèmica: em cuido, et cuido, cuido la terra. 

3. Crisi, oportunitat pel canvi.  

4. Educació emocional. Com afrontar els conflictes de manera creativa. 

5. Principis i Valors per trobar equilibri i benestar. 

6. Els 4 passos de la Comunicació No Violenta. 

7. Disseny del futur professional. 

 

Transversal en tots els itineraris utilitzarem tècniques de relaxació i de respiració.   

    

CALENDARICALENDARICALENDARICALENDARI    

15 de Gener, 29 de Gener, 12 de Febrer, 26 de Febrer, 12 de Març, 16 d’Abril, 30 d’Abril. 

    

HORARIHORARIHORARIHORARI    

Dilluns de 16h30 a 18h30.  
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METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    

Cada sessió es treballa en grup de manera pràctica i lúdica. Utilitzant el joc,  la metàfora, els 

contes, exercicis pràctics i dinàmiques corporals de moviment.  

És una formació que parteix de la vivència per a construir l’aprenentatge, és a través del 

sentir i viure en primera persona que es van integrant els conceptes treballats a la sessió.  

 

LLOC IMPARTICIÓLLOC IMPARTICIÓLLOC IMPARTICIÓLLOC IMPARTICIÓ    

Sala S1 de l’ edifici de la Societat la Principal El Casal situat C/ Migdia, 18 

 

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS    

Per a participar en aquesta proposta, cal enviar un correus electrònic a l’adreça: 

escolapim@gmail.com  escolapim@gmail.com  escolapim@gmail.com  escolapim@gmail.com      

 

Indicar en el correus electrònic: 

- nom i cognom de la persona participant 

- adreça electrònica i telèfon de contacte 

- nom del taller, curs, o activitat a la que vols assistir 

- còpia justificant pagament de la reserva plaça 

 

Per a que l’activitat es pugui realitzar cal un mínim de participants. 

Les places són limitades.  

En cas d’excés es computarà per rigorós ordre d’inscripció. 

En cas de no poder-ser realitzar l’activitat per manca de participants es retornaran els diners 

abonats. 

                  

PREUPREUPREUPREU    

Preu curs 70 euros socis Casal i EscolaPiM.  

Preu curs 84 euros No socis. 

El compromís es per a tot el curs.  

Forma pagament:  Reserva plaça 40 euros, i la resta en dos pagaments.  

 


