


Aquest projecte naix a partir de la necessitat
detectada en les respostes dels joves de la comarca
recollides al Pla Jove de la MRA

Destaquen la preocupació per temes emocionals i la
degradació de les relacions d’amistat que els poden
abocar a la soledat i la depressió

Demanden espais segurs on poder expressar-se,
ajuda de caràcter emocional i el creiximent personal
com a eina per a potenciar-se i millorar les seues
relacions amb elles mateixa i amb els altres.

Introducció



Aprenem a reconéixer els estats
emocionals, a compartir els
pensaments i reflexions sobre la vida,
a parlar sobre nosaltres i el que ens
passa 

Introducció

Amb aquest projecte intentem
atendre aquestes necessitats 

 Generem un procés personal i grupal
a través de jocs, dinàmiques i altres
experiències d’interacció grupals 

Creem entre tots un espai on ens
sentim acollits i acceptats.

Les emocions no són
obstacles, sino grans
aliades de l'aprenentage
de la vida



Ajuntar-nos i explorar allò que sentim, traure-ho a la llum
per acollir-lo i acceptar-lo. Perquè ignorar el que sentim
ens fa apàtics, indiferents, esquius i ens desconnecta de
nosaltres mateixos i dels altres.

Objectius

Donar-li veu al que sempre callem perquè no ens atrevim
a dir-ho, o no sabem com dir-ho.

Generar uns lligams que ens sostinguen i ens donen la
base pel nostre creixement humà.



En aquest projecte s’empraran tècniques
grupals on la participació i la implicació
seran fonamentals en el desenvolupament
del procés: jocs, dinàmiques, diàleg
estructurat,... 

Metodologia

Aquestes tècniques grupals conformen un
itinerari a través del qual es genera la
cohesió del grup alhora que es treballen els
aspectes emocionals.



I.E.S

Casa de la Joventut

En la primera etapa es fa un pressa de contacte amb els joves a través de les tutories amb la intenció de motivar-los a
continuar aquest treball grupal fora de les aules, en l’ambit no formal.

Descripció

Es desenvolupa  dins de l'IES en 4 sessions de
tutoria. 
Es posarà l'accent en el coneixement mutu, la
cohesió grupal i la creació d'un clima de
confiança i respecte que ajude a generar un
espai on se senten segurs.

Espai no formalEspai formal

A partir de la quarta sessió a l'aula se’ls proposarà
la continuació d’aquest treball de forma
voluntària fora de l’IES, en altres espais cedits per
l’ajuntament o altres entitats públiques.



Descripció

- Que sent: habilitats de gestió
positiva de les emocions, respecte
per una mateixa, llenguatge
expressiu, reconèixer la unicitat i
diversitat en què ens movem en els
grups.

- Qui soc?: prendre consciència que
la identitat i els rols depenent dels
llocs són diferents. Ser conscients
de la multiplicitat d’identitats.

En la segona etapa es continuarà la tasca amb el grup fomentat el seu desenvolupament col·lectiu tot a través
de l’autoconeixement, la cohesió del grup i l’educació en valors, ajudant a la reflexió i a l’actitud crítica davant
del seu entorn més proper i de la societat en general



IES:

Reunió prèvia amb personal d’orientació i/o
direcció.

Reunió prèvia amb el tutor/a.

1er contacte amb la classe o grup on el tutor/a
o responsable ens presenta.

1 sessió cada dues setmanes / tutories.
Presència del tutor en totes les sessions.

Durant 2 mesos ( 4 sessions)

Casa Joventut:

Reunió prèvia amb personal tècnic de joventut
i/o regidoria de joventut.

1er contacte amb el grup on el tècnic de
joventut i/o regidoria de joventut ens presenta.

1 sessió cada dues setmanes . Presència del
tècnic de joventut i/o personal de dinamització
en totes les sessions.

Durant 3 mesos ( 6 sessions)

Implementació

* En IES on hi ha tècnic: el tecnic ho gestiona amb l’IES  i es
compromet a aportar-se o aporta dinamitzador de manera que
serien un de la manco + tecnic o dinamitzador.



Una sala diàfana d’una grandària suficient per a que un grup de
15 persones es puguen seure en rotgle i fer jocs de moviment

Cadires i taules que es puguen amuntonar o distribuir a
conveniència del grup

Projector i pissarra

Disponibilitat del lloc mínim1 hora abans per tal de prepara-ho i
mitja hora després.

Recursos a aportar
Per tal d’implementar aquest programa l’IES o l’entitat interessada ha d’aportar



Un projecte del 
Departament de Joventut

de la Ribera Alta

CONTACTE
 

Néstor Mont
673 49 61 68

nmont@manra.org
joventut@manra.org


