
Amb el suport de:

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT  
DEL BERGUEDÀ

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

CURS 2018/19 - CENTRES DE SECUNDÀRIA





BORSA JOVE 3

Per tal de poder formar part de la 
borsa de treball es recomana haver 
participat al seminari de simulació 
d’entrevista laboral.
És necessària la signatura del 
document de la Llei de Protecció de 
Dades Personals (LODP) i l’entrega 
del currículum actualitzat.

· Millorar les possibilitats d’inserció.
· Donar cobertura a les empreses del 
territori.
· Ampliar les possibilitats d’ocupació 
a les persones joves que  nalitzen la 
formació pro- fessional.

Creació d’una borsa de persones joves 
titulades per tal de poder millorar les 
seves possibilitats d’inserció a les 
empreses de la comarca i rodalies, 
integrant-les a la borsa laboral de 
l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà.

PROCEDIMENTOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Borsa Jove Berguedà

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

(Finalitzant el curs)

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

BORSA
jove

INSRIU-TE!
Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


BERGUEDÀ 4

1h 30 min

· Mercat de treball: Conèixer la 
tipologia d’empreses del Berguedà, 
els per ls ocupacionals més i menys 
requerits, la taxa d’atur i per l de la 
persona aturada.
· Sortides professionals: Formació 
reglada i no reglada després de 
l’ESO.
· Vies de recerca de feina: Borses 
de treball; premsa generalista i 
especialitzada; convocatòries de 
treball públic de l’administració 
estatal, autonòmica i local; 
intermediaris entre l’oferta i la 
demanda; autocandidatura i 
networking.

· Conèixer el ventall de canals que 
tenim a la nostra disposició.
· Diversi car i fer servir tots els canals 
de recerca a la teva disposició.
· Identi car aquells més adequats al 
nostre àmbit i/o per l professional.
· Fer un bon ús del canal en funció 
de les seves característiques.

Informar de les diferents vies de 
recerca de feina; de les sortides 
professionals i de la situació del mercat 
de treball al berguedà posant especial 
èmfasis en la importància de continuar 
estudiant.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Coneixement del Berguedà abans de decidir 
què vull seguir estudiant

INSRIU-TE!

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

berguedà

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


PETIT 5

Tot el curs escolar de setembre a 
juny

1- Coneixem PETIT.
2- Formem els equips d’innovació.
3- Analitzem la realitat.
4- Generem idees.
5- Definim la idea.
6- Busquem tutors-guia.
7- Treballem la imatge corporativa.
8- Fem esbós i plànols.
9- Planifiquem els recursos 
necessaris.
10- Analitzem els costos.
11- Construïm el prototip.
12- Visitem un centre tecnològic.
13- Testem i avaluem.
14- Preparem el llançament del 
producte.
15- Presentem els projectes.
16- Avaluem.

· Generar en l’alumnat actituds 
favorables cap a la innovació.
· Fomentar la participació 
activa de l’alumnat en el procés 
d’ensenyament - aprenentatge a 
través de l’aprenentatge cooperatiu i 
el treball en equip.
· Proposar al professorat de ciències 
i tecnologia una metodologia 
alternativa basada en la resolució de 
problemes en contextos reals.

El projecte educatiu de tecnologia, 
educació, innovació i treball (PETIT) 
fomenta la innovació tecnològica, 
la creativitat i l’esperit emprenedor. 
Planteja a l’alumnat la creació d’un 
equip d’innovació composat per 
3-4 alumnes que al llarg del curs i 
de manera autònoma (amb procés 
d’ensenyament - aprenentatge guiat) 
dissenya i crea un producte innovador 
que es presenta públicament al  nal del 
curs escolar.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Petit

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

PETIT
INSRIU-TE!
Clicant aquí

(de 13 a15 anys)

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


IDEES 6

2 hores

· Les idees empresarials: d’on 
surten, raons d’èxit, etc.
· Per l de les persones 
emprenedores d’èxit.
· Qüestionari d’autoavaluació.
· Activitat brainstorming (pluja 
d’idees) per grups.
· Recull d’idees i avaluació.

· Disminuir els frens cap a la creació 
d’empreses.
· Potenciar entre els joves 
actituds positives vers la cultura 
emprenedora.
· Presentar la creació d’empreses 
com una opció de futur.
· Promoure el comportament 
positiu vers la cerca d’oportunitats i 
creativiat.

Generació d’idees i creació d’empreses 
és un taller que proposa activitats 
didàctiques a l’aula per tal de fer 
pensar en termes d’emprenedoria als 
joves. Les activats que es realitzen 
estan programades per potenciar la 
participació i el treball en equip.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Generació d’idees i creació d’empreses

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

idees

INSRIU-TE!
Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


C.V. 7

1h 30 min

· Què són les competències 
professionals? Quines poso en joc 
per un determinat lloc de treball.
· Models de currículums per 
competències.

· Conèixer les competències clau 
que es demanden en diferents per ls 
professionals.
· Començar a incorporar les compe- 
tències als currículums.

Saps quines són les competències clau 
que demana el teu per l professional? 
Identica-les i coneix els diferents 
models del CV per competències i 
com incorporar-les d’una forma clara i 
entenedora al teu currículum.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Saps com fer el teu currículum per competències?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

C.V.

INSRIU-TE!
Clicant aquí

(Primers cursos)

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


EJE 8

Tot el curs escolar de setembre a 
juny

· El projecte
· L’equip.
· La cooperativa.
· La imatge.
· La comunicació.
· El mercat.
· El producte.
· El preu.
· El catàleg.
· La distribució.
· La venda.
· Les  nances.
· La dissolució de la cooperativa

· Proporcionar a l’alumnat 
coneixements bàsics per a la creació 
i gestió d’una empresa a través 
d’una experiència real i pràctica mit- 
jançant l’aprenentatge cooperatiu.
· Dotar a l’educació d’una dimensió 
global, fomentant la cooperació entre 
alumnes i pro- fessorat de diferents 
centres educatius i propi- ciant el 
contacte amb entitats i empreses de 
l’àmbit local.

El Projecte Empresa Jove Europea 
(EJE) proposa a l’alumnat crear i 
gestionar la seva pròpia mini-empresa 
en format de cooperativa. D’aquesta 
manera, la cooperativa creada a l’aula 
estableix relacions comercials amb 
mini-empreses d’altres comunitats 
autònomes o països amb l’objectiu 
d’incorporar i exportar productes 
entre si. Els productes importats es 
comercialitzen al mercat local per a, 
posteriorment, analitzar els resultats 
i repartir els bene cis obtinguts, igual 
que qualsevol empresa real.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Eje

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

eje

INSRIU-TE!
Clicant aquí

(de 14 a16 anys)

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


COOP 9

2 hores

· Joc competitiu (feedback).
· Presentació en Power Point.
· Joc competitiu (feedback).
· Reflexió final i comiat.
· Qüestionari d’autoavaluació.

· Fomentar actituds de treball en 
equip, iniciativa, presa de decisions, 
coordinació, resolució de con ictes 
de manera acordada, assumpció de 
risc i responsabilitat.
· Fomentar la responsabilitat 
individual basada en l’èxit del 
grup que comprèn les relacions 
interpersonals i la capacitat d’orga- 
nització.
· Despertar en els alumnes el 
sentiment solidari, respecte a l’altre, 
esforç i ajuda mútua, així com gent 
compromesa, dinàmica i activa.

És un taller que per mitjà d’un seguit de 
jocs i activitats es treballa la cooperació 
com a actitud i manifestació de la 
conducta present en tots els àmbits i 
situacions de la vida quotidiana.

DURADA

PROCEDIMENTOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Sensibilització, difusió i foment de
l’economia cooperativa

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

COOP INSRIU-TE!
Clicant aquí

Els centres que ho desitgin podran sol·licitar l’acció com a complement al programa EJE.

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


ENTREVISTA 10

1h 30 min

Simulació d’un procés de selecció 
per competències a través d’una 
entrevista personal.

· Donar eines i recursos als 
estudiants per fer front a futures 
situacions de recerca de feina activa.

Es proposa que tots els alumnes passin 
per una entrevista per competències 
que els serveixi d’entrenament personal 
per a futures ocasions.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA
1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

(Últims cursos)

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

entrevista

INSRIU-TE!
Clicant aquí

Estàs preparat per fer front a un procés de selecció per competències?
Simulació d’entrevista laboral

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit


AUTOOCUPACIÓ 11

Entre 2 i 3 hores

· Què és l’emprenedoria?
· Les idees empresarials: d’on 
surten, raons d’èxit, etc.
· Per l i comportament de les 
persones emprenedores.
· Pla d’empresa: què és, estructura, 
motius per fer-ho.
· Formes jurídiques: tipus, 
característiques, com escollir la 
forma jurídica més adient?
· Tràmits per a l’inici d’activitat com 
a treballador autònom.
· Ajuts, subvencions i nançament.
· Exposició d’experiències, vídeos, 
qüestionari d’autodiagnosi del per l 
emprenedor i enllaços d’interès.

· Despertar actituds emprenedores 
entre els assistents.
· Presentar la creació d’empreses 
com una opció de futur a través de 
l’autoocupació.
· Fomentar el coneixement envers 
la creació d’empresa, facilitant la 
informació, assessorament i suport 
a les persones que vulguin convertir 
una idea en un negoci real.
· Promoure una correcta plani cació 
de la posada en marxa del negoci.

Autoocupació és un taller pensat per 
introduir de manera fàcil i planera de 
què parlem quan utilitzem el terme 
“emprenedoria” i que cal saber i 
tenir en compte a l’hora d’iniciar una 
activitat empresarial.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Autoocupació

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

autoocupació

INSRIU-TE!
Clicant aquí

I persones en situació d’atur o cursant 
programes ocupacionals i persones que 
tinguin una idea de negoci.

https://docs.google.com/forms/d/1_MRlDzjSLezVJRlf0eQ8r8yDdbm54mPVVqDDiB5dVXI/edit




Concurs “Nosaltres també diem no a la violència” 
Radar de la igualtatIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 13

Dolors Vargas
93 821 35 53
dvargas@ccbergueda.cat

Una hora pel taller, una hora per la 
xerrada i temps extra perquè els 
alumnes realitzin els treballs grupals. 

Finals de setembre a 
finals de novembre

A través del taller es desmitifica l’amor 
romàntic, s’accentua la importància 
de la igualtat en les relacions de 
parella i es presenten els perills de les 
situacions de violència masclista i les 
eines per prevenir-la i afrontar-la.

CONTINGUTS

· Contextualitzar i sensibilitzar els 
joves sobre les relacions de parella 
amb violència masclista.
· Elaborar un treball fet pels joves 
sobre la importància de la igualtat en 
les relacions de parella.

OBJECTIUS

Concurs on els participants produeixen 
material de sensibilització referent 
a la violència masclista, després de 
participar en el taller “Desmuntant 
el mite de l’amor romàntic” i a una 
xerrada d’una dona que ha patit una 
situació de violència masclista. Els 
centres s’han de comprometre a fer 
el seguiment de l’alumnat per tal de 
que finalitzin l’activitat entregant el 
treball dintre del període establert en 
les bases. Els centres es comprometen 
a fer arribar tota la informació sobre 
l’entrega dels premis als alumnes així 
com promoure a que participin.

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

índex
Clicant aquí

INSRIU-TE!nosaltres també  
diem no a la  
violència

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

https://docs.google.com/forms/d/19AQgx62X4oJp-KCFWMf1gG4EcN4xwEyePyKdPqIvcec/edit


Tallers d’igualtat i identitat de gènere
Radar de la igualtatIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 14

Dolors Vargas
93 821 35 53
dvargas@ccbergueda.cat

Un dia

De febrer a maig

Els centres educatius podran escollir una 
temàtica, la que millor s’adapti a cada 
grup classe, dels continguts següents:
- Dismitificant l’amor romàntic
- Prevenció de les violències de gènere
- Cànons referents al cos
- Sexualitat 
- Diversitat sexual i de gènere a les aules
- Bullying i ciberassetjament

CONTINGUTS

· Potenciar en els joves una 
construcció de la pròpia identitat 
de gènere que contempli totes les 
perspectives.
· Sensibilitzar i conscienciar als joves 
sobre la importància de les relacions 
igualitàries.
· Prevenir les relacions abusives i de 
violència per motius de gènere.

OBJECTIUS

Tallers participatius dirigits a joves 
amb l’objectiu de debatre entorn a la 
perspectiva de gènere, les relacions 
igualitàries i la prevenció de violències 
masclistes. Es tracta d’un taller 
integral, d’inici i finalització el mateix 
dia, que planteja una metodologia 
participativa, vivencial i que s’adapta a 
les característiques del grup. El centre 
educatiu es compromet a lliurar la fitxa 
valorativa dels tallers, en el termini 
d’una setmana. En alguna ocasió, el 
professorat no podrà estar present 
durant el taller, segons el criteri dels 
formadors/es i de la temàtica escollida.

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

índexClicant aquí

INSRIU-TE!

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Tallers
d’igualtat 
i identitat de 
gènere

https://docs.google.com/forms/d/19AQgx62X4oJp-KCFWMf1gG4EcN4xwEyePyKdPqIvcec/edit


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 15

Rosa Genovès i Sala
93 821 35 53
genovesr@ccbergueda.cat

50 minuts

De novembre a maig

Aquesta xerrada vol facilitar un espai 
de debat i reflexió sobre dificultats 
però també sobre oportunitats i 
capacitats de les persones.

CONTINGUTS

· Donar a conèixer la realitat de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual.
· Sensibilitzar els joves sobre la 
riquesa de la diversitat

OBJECTIUS

Xerrada – tertúlia per reflexionar 
sobre el dia a dia de les persones 
amb diversitat funcional intel·lectual. 
Aquesta activitat la duen a terme les 
persones i els professionals de l’entitat 
APDPB (Associació Pro-disminuïts 
Psíquics del Berguedà).  
Es necessita sala per projectar.

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

índex

Com visc la meva diversitat?
Parlem de discapacitat intel·lectual

INSRIU-TE!Com visc  
la meva 
diversitat?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1nHH0A6nhOROCb16c0J889yfKvuHfnXjGBLdZubDxjB4/edit


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 16

Omar Pradell (Joventut) /  
Janina Vilana (Joventut) per centres 
de Berga 
93 821 35 53
opradell@ccbergueda.cat/  
vilanaaj@ajberga.cat

1 hora
Durant els mesos d’octubre i 
novembre

Espai de sensibilització i reflexió 
mitjançant el cinema de temàtica 
social, cada any la temàtica va 
canviant. 
Facilitació, també, d’un dossier 
pedagògic per tal que es pugui 
treballar la temàtica a l’aula.
Aquesta activitat forma part del Fixa’t, 
Cicle de Cinema Social del Berguedà.

CONTINGUTS

· Apropar temàtiques socials 
diverses als joves.
· Promoure l’esperit crític.

OBJECTIUS

Passi d’un documental, curt o pel·lícula 
de temàtica social que s’acompanya 
d’una xerrada en primera persona 
o d’un taller. Es necessita sala per 
projectar pel·lícules i projector. 

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

A QUI S’ADREÇA

DURADA
CALENDARI

índex

Fixa’t Jove
Cinema Social per joves

INSRIU-TE!

Fixa’t 
jove

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1nHH0A6nhOROCb16c0J889yfKvuHfnXjGBLdZubDxjB4/edit


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 17

Rosa Genovès (en representació de 
la Comissió de Salut Mental)
93 821 35 53
rgenoves@ccbergueda.cat

1h 30m

De novembre a maig.

Es tracten temes de salut mental, 
de sensibilització i prevenció 
de concepcions errònies i 
estigmatizants que la població té 
sobre els transtorns mentals.

· Aprofundir en el coneixement de la 
salut mental.
· Promoure l’esperit crític i lluitar 
contra l’estigmatització.
· Facilitar un espai obert on entendre 
i parlar de qualsevol tema que els 
preocupi relacionat amb la salut 
mental.

S’inicia l’activitat amb una introducció 
de conceptes i de debat amb els 
joves sobre què coneixen de la salut 
mental i es segueix amb la intervenció 
de persones que tenen o han tingut 
trastorn mental. Aquesta activitat 
està inclosa dins el pla d’acció 
“STOP ESTIGMA SALUT MENTAL AL 
BERGUEDÀ” i es lligarà dins el projecte 
“What’s up com vas de salut mental”, si 
el centre ja hi participa. 

CALENDARI

DURADA CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Suma’t  a l’STOP Estigma Salut Mental Berguedà
Parlem de salut mental

INSRIU-TE!

Suma’t  a 
l’STOP 
Estigma 
Salut Mental 
Berguedà

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1nHH0A6nhOROCb16c0J889yfKvuHfnXjGBLdZubDxjB4/edit


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 18

Rosa Genovès (en representació de 
la Taula de diversitat funcional)
93 821 35 53
rgenoves@ccbergueda.cat

1 hora de xerrada, 1 hora per la part 
pràctica.

De novembre a maig.

S’introdueix què entenem per 
diversitat funcional i, a través d’una 
experiència en primera persona 
i una activitat de sensibilització, 
es presenten les dificultats i 
oportunitats de persones amb 
mobilitat reduïda, dificultat visual i 
les pròtesis que es poden utilitzar.

· Aportar coneixements i reflexionar 
sobre la diversitat funcional.
· Promoure la sensibilització dels 
joves i en definitiva una comarca 
més inclusiva.
· Promoure un canvi de mirada sobre 
aquestes situacions més centrada en 
el dret i les possibilitats d’autonomia 
de persones amb diversitat 
funcional.

Taller per conèixer el dia a dia de 
persones amb diversitat funcional 
física mitjançant la història de vida d’en 
Xavi, que pateix paràlisi cerebral des 
dels tres mesos d’edat. Es passa un 
vídeo que reflecteix la seva vida i ens 
explicarà el seu dia a dia. L’activitat 
s’acaba amb una part pràctica, a 
càrrec de l’entitat Amputats Sant Jordi, 
on els joves es podran posar a la pell 
de persones amb diversitat funcional 
física.  
L’activitat es fa amb el suport d’ECOM, 
Amputats Sant Jordi i Diputació 
de Barcelona i té un màxim de 30 
alumnes. Es necessita sala per 
projectar.

CALENDARI

DURADA CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Vides diverses
Parlem de diversitat funcional física

INSRIU-TE!Vides
diverses

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1nHH0A6nhOROCb16c0J889yfKvuHfnXjGBLdZubDxjB4/edit


Cercant
Joc de rol i curtmetratge amb experiència de vida

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA 19

Marta Subirana
93 821 35 53
msubirana@ccbergueda.cat

2 + 1 hora

Durant el curs

A través de la simulació d’un 
procés de selecció de personal 
d’una empresa multinacional, els 
alumnes hauran de superar una 
cursa d’obstacles comparable a les 
dificultats de les persones refugiades 
en el seu camí de recerca d’asil. El 
curtmetratge i el testimoni d’una 
jove nascuda fora introduirà temes 
d’acollida, integració i convivència.

CONTINGUTS

· Empatitzar amb les dificultats que 
poden tenir les persones que han de 
marxar forçosament del seu país.
· Fer avinent a l’alumnat el seu paper 
clau per a la inclusió dels joves nous 
al centre.

OBJECTIUS

Taller que consta de dues sessions, la 
primera sessió es duu a terme el joc 
de rol on es podran identificar amb les 
persones refugiades i la segona sessió 
es presentarà un curtmetratge sobre 
el procés que passa una noia siriana 
des del dia que decideix deixar el seu 
país fins que arriba a Europa. Acabat el 
passi, una jove nascuda fora explicarà 
la seva experiència a l’arribar a viure a 
la comarca. Tallers limitats. Acceptació 
per ordre de sol·licitud.

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

índex
Clicant aquí

INSRIU-TE!Cercant

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

https://docs.google.com/forms/d/1wZQEMXa3TvtnMkKtwIXyyxVNITjMzbNGDynNBZXt38U/edit


Un viatge no triat
Joc de simulació i de taula 20

Marta Subirana
93 821 35 53
msubirana@ccbergueda.cat

2 hores

Durant el curs

S’analitza el concepte de conflicte, 
les seves causes i conseqüències 
des d’una perspectiva àmplia partint 
d’experiències properes a l’alumnat i 
dels quals en tenim exemples propers 
a la Mediterrània, en especial a la 
guerra de Síria.

CONTINGUTS

· Empatitzar amb les persones que 
han de fugir del seu país.

OBJECTIUS

Joc en què els infants poden 
empatitzar i imaginar les vivències de 
les persones que han de fugir del seu 
país i realitzar “un viatge no triat”. En el 
decurs d’aquest joc, els i les jugadores, 
segons l’atzar i les decisions que han 
hagut de prendre, viuran d’una manera 
o altra les diferents vicissituds que 
han d’afrontar les persones refugiades 
en el seu viatge cap a un lloc segur. 
Per acabar es fa una posada en comú 
del contingut de la sessió i s’obre un 
debat. Taller limitat. Acceptació per 
ordre de sol·licitud.

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

índex

Clicant aquí

INSRIU-TE!
Un viatge 
no triat

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

https://docs.google.com/forms/d/1wZQEMXa3TvtnMkKtwIXyyxVNITjMzbNGDynNBZXt38U/edit


CONSUM 21

Glòria Ros Belmonte
93 821 35 53
gros@ccbergueda.cat

2 h.
Es faran dues sessions diàries

Veure disponibilitat:
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/
escola-del-consum-de-catalunya/docencia/
eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-
al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-
disponibilitat/

L’Escola del Consum de Catalunya 
és un servei públic gratuït creat per 
l’Agència Catalana del Consum de 
la Generalitat de Catalunya. El seu 
objectiu és afavorir la presència 
de l’educació del consum dins de 
l’àmbit educatiu català, posant al 
servei de la ciutadania una diversitat 
d’activitats i oferint-li assessorament 
en matèria d’educació del consum.
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/
escola-del-consum-de-catalunya/
docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/
tallers-al-vostre-centre-educatiu/

· Fomentar una educació del consum 
com a eina per a ajudar la ciutadania 
a construir la seva manera de fer, 
sentir i pensar.
· Promoure una actitud entre els 
joves responsable, crítica i activa.

Tallers de diferents temàtiques 
organitzats per l’Escola del Consum 
de Catalunya. Es pot triar entre les 
activitats següents: 
   - 1 taller global (Impactes o 
missatges?; L’aigua està sempre en 
equilibri?; És dissabte, què fem?; Em 
sento bé?; Què em poso aquest matí?) 
   - 1 combinació prefixada de 2 tallers 
específics (La regulació de la publicitat 
i el consum; La publicitat i l’etiquetatge 
com a fonts d’informació; Les regles a 
l’hora de navegar per la xarxa; Els drets 
i deures en la contractació de serveis; 
L’etiquetatge alimentari i el consum 
solidari; La gestió del pressupost i la 
contractació de serveis

CALENDARI

DURADA

CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Tallers de l’Escola de Consum de Catalunya
Tallers globals i específics

INSRIU-TE!
Tallers de 
l’Escola de 
Consum de 
Catalunya

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/sollicitud/


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 22

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

1 hora (adaptable a 45 o 90 minuts).

2n o 3r trimestres

S’explica l’estructura dels cicles 
formatius de formació professional, 
els nivells de qualificacions 
professionals, les diferents 
famílies de formació professional a 
Catalunya i els diferents FP de Grau 
Mitjà i Grau Superior.

· Informar sobre l’oferta actual de 
formació professional a Catalunya.
· Donar a conèixer les sortides 
professionals.

Xerrada informativa on es presentarà 
l’oferta d’ensenyaments de formació 
professional a Catalunya i les 
avantatges d’aprendre un ofici de cara 
a l’oferta laboral.

CALENDARI

DURADA CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Aprèn un ofici!
Informació sobre Formació Professional

INSRIU-TE!

Aprèn
un ofici!

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 23

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

Entre 1 hora i 1 hora i mitja

Durant el curs

S’introdueix la institució dels 
Consells Comarcals i la seva 
estructura política. Es presenten les 
diferents àrees del Consell Comarcal 
del Berguedà.

· Donar a conèixer el Consell 
Comarcal del Berguedà.

Xerrada on es presenta el Consell 
Comarcal del Berguedà, les seves 
funcions i estructura política i tècnica.

CALENDARI

DURADA

CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Coneix el Consell Comarcal del Berguedà
Xerrada informativa

INSRIU-TE!

Coneix el 

Consell 
Comarcal 

del 
Berguedà

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 24

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

1 hora
(adaptable a 45 o 90 minuts)

2n o 3r trimestre.

S’expliquen els diferents itineraris, 
tant per les persones que han 
acabat tenint el GESO, com per 
les que no. S’identifiquen les 
sortides de Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i s’explica l’estructura 
de la formació professional. Es 
presenta l’estructura i les diferents 
modalitats de Batxillerat. Es detallen 
els processos de preinscripció. 
S’informa de les sortides de 
formació Professional Bàsica 
i els cursos d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà. S’expliquen 
els itineraris actuals del sistema 
educatiu a Catalunya i els elements 
clau en el moment de triar uns 
estudis.

· Informar sobre l’oferta actual 
d’ensenyament post-obligatori a 
Catalunya.
· Oferir una eina que puguin 
consultar tranquil·lament des de 
casa.

Guia informativa per donar a 
conèixer les accions formatives post-
obligatòries.

CALENDARI

DURADA

CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Després de l’ESO, què?
Coneix l’oferta d’ensenyament

INSRIU-TE!

Després 

de l’ESO, 

què?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 25

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

Entre 1 hora i 1 hora i mitja

Durant el curs

S’expliquen les diferents opcions 
d’ensenyaments actuals a 
Catalunya, es donen les eines 
per trobar informació rellevant, 
es clarifiquen els diferents 
plans educatius i el sistema 
d’equivalències de titulacions.

· Informar sobre l’oferta actual 
d’ensenyament a Catalunya.
· Facilitar als alumnes la presa 
de decisió sobre el seu futur 
professional.

Xerrada informativa on es presentarà 
l’oferta educativa a Catalunya i la 
diversitat de sortides professionals per 
tal de facilitar als alumnes la presa de 
decisions. Aquest recurs també es pot 
demanar com a atenció personalitzada 
i individualitzada per a cada cas.

CALENDARI

DURADA CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

I ara què?
Coneix l’oferta d’ensenyament

INSRIU-TE!

I ara què?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 26

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

1 hora
(adaptable a 45 minuts).

2n o 3r trimestres

S’expliquen les beques generals 
del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports, les beques del 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, les 
beques de Mobilitat, les beques de 
Necessitats Educatives Especials, 
les beques i préstecs universitaris 
de l’AGAUR (Agència de Gestió i 
Ajuts Universitaris i Recerca), les 
beques per a estudiants universitaris 
de centres adscrits, les beques de 
la Fundació Obiols – Agrupació del 
Berguedà i les del Patronat de la 
fundació Privada Serra.

· Informar sobre les diferents 
ajudes econòmiques per cursar 
ensenyaments post-obligatoris.

Xerrada informativa sobre l’oferta de 
beques d’estudis post-obligatoris, tant 
a nivell general com del Berguedà.

CALENDARI
DURADA

CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Necessites beca?
Beques d’estudis post-obligatoris

INSRIU-TE!

Necessites 

beca?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 27

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

1 hora
(adaptable a 45 minuts).

2n o 3r trimestres

S’explica el procés de bolonya 
d’una manera molt pràctica i 
resumida, es presenten les diferents 
Universitats de Catalunya, s’informa 
sobre la convocatòria ordinària de 
la PAU de juny i extraordinària de 
setembre, es recorden els terminis 
de la preinscripció universitària i de 
formació professional i els procés 
que s’ha de seguir per fer-la.

· Informar sobre els diferents 
processos de preinscripció-Donar a 
conèixer les sortides professionals.

Xerrada informativa sobre el procés de 
preinscripció universitària i de formació 
professional.

CALENDARIDURADA

CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Preinscriu-te!
Informació sobre preinscripció d’estudis superiors

INSRIU-TE!

Preinscriu-te!

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 28

Omar Pradell
93 821 35 53
opradell@ccbergueda.cat

2 hores Novembre

Es presentaran els pros i contres 
del consum de tabac, tant a nivell 
de salut, com en aspectes socials, 
personals, econòmics, etc. Es 
treballa de manera reflexiva valors 
i actituds que responen a les 
expectatives d’esdevenir persones 
adultes, posant en dubte tòpics i 
comportaments estereotipats.

· Promoure una mirada crítica 
sobre els condicionants socials que 
afavoreixen el consum de tabac.
· Prevenir el tabaquisme juvenil.
· Informar de l’impacte del 
tabaquisme a la salut a llarg termini.

Taller on s’informa sobre les 
característiques de les relacions 
dependents amb les drogues, posant 
especial èmfasi en el fenòmen del 
tabqaquisme. Es reproduiran situacions 
properes i quotidianes en les que 
l’alumnat s’ha de posicionar respecte 
al consum i valorar críticament els 
condicionaments externs o interns 
que impulsen a començar a fumar i 
mantenir-se en el consum.

CALENDARIDURADA

CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Què hi ha darrere el primer cigarret?
Tallers d’informació i prevenció del tabaquisme

INSRIU-TE!Què hi ha 

darrere 
el primer 

cigarret?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 29

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

2 hores

Novembre

S’explica la importància de 
l’autoestima i l’auto concepte, 
la presa de decisions i la 
responsabilitat. Es defineixen 
conceptes com l’empatia i 
l’assertivitat. Es veurà com 
influencien els models socials de 
referencia. Es convida als joves 
a explicar les seves inquietuds i 
preocupacions per propiciar un 
major canvi d’actituds i conductes.

· Fomentar la reflexió respecte a 
l’entrada a l’adolescència i l’edat 
adulta.
· Prendre consciencia sobre el paper 
del grup i la influència que aquest 
provoca en un/a mateix/a.
· Aprendre a valorar els riscs i 
beneficis de la pròpia conducta.
· Conscienciar sobre les pressions 
socials i grupals i adquirir control 
sobre el propi comportament.

Taller on s’abordaran les habilitats 
socials a través de dinàmiques 
participatives i de reflexió, que ajudin 
al debat i intercanvi d’opinions partint 
d’una bona reflexió individual i que en 
última instància els impulsi a gaudir 
d’una bona salut emocional.

CALENDARI

DURADA CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Un pas endavant
Taller d’habilitats socials i benestar emocional

INSRIU-TE!

Un pas 
endavant

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 30

Omar Pradell
93 821 35 53
opradell@ccbergueda.cat

1 hora

Febrer/Març, segons disponibilitat 
del ponent.

Es presentaran els camins per entrar 
en el cercle de l’ús de drogues, els 
efectes d’aquestes drogues i el seu 
impacte en la vida del consumidor 
i del seu entorn. S’anomenaran 
estratègies per a la prevenció i 
s’informarà d’agents o serveis 
d’ajuda que ofereixen atenció 
personalitzada.

· Conscienciar i prevenir el consum 
de drogues entre els més joves.
· Empatitzar amb un ex toxicòman i 
aprendre dels seus errors i encerts.
· Mostrar les causes i conseqüències 
que porta el consum de substancies 
adictives.

Xerrada sobre el consum de drogues, 
de la mà d’un ex-toxicòman que 
explica la seva experiència personal. 
La sessió fomenta la reflexió individual 
dels joves de l’aula sobre el consum de 
drogues i l’oportunitat a fer preguntes 
sense pors ni embuts.

CALENDARI

DURADA CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Una mirada propera a les drogues
Xerrada de conscienciació i prevenció davant el consum de drogues

INSRIU-TE!

Una mirada 

propera a 

les drogues

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit


INFORMACIONS SOBRE
SERVEIS I RECURSOS 31

Queralt Cortina
93 821 35 53
qcortina@ccbergueda.cat

Entre 1 hora i 1 hora i mitja

Durant el curs

Es presenta la figura del voluntari 
i les seves funcions, els diferents 
tipus de voluntariat i l’impacte que 
els programes poden tenir a nivell 
personal i de societat.

· Informar sobre l’oferta de 
programes de voluntariat.
· Potenciar els projectes de 
voluntariat a Catalunya.

Xerrada on es presenten diferents 
programes de voluntariat que es duen 
a terme durant tot l’any a Catalunya.

CALENDARI

DURADA CONTACTE

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A QUI S’ADREÇA

Vols ser voluntari?
Xerrada informativa

INSRIU-TE!

Vols ser 
voluntari?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit
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