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 PREPARATIUS DE VIATGE  

Afrontar nous reptes educatius requereix una prèvia i àmplia mirada cap a un mateix 

per tal d’estimular les màximes habilitats possibles que han de facilitar l’adquisició de 

nous coneixements, prenent especial consciència de les pròpies fortaleses. 

“Preparatius de viatge” és una experiència d’obertura a diversos aspectes relacionats 

amb les habilitats emocionals, socials, comunicatives, creatives i intel·lectuals. 

Igualment, potencia l’entrenament en tècniques i mètodes de treball que, sens dubte, 

facilitaran el nostre rendiment acadèmic i  el procés d’adaptació al nou escenari. 

A qui s’adreça? 

A nois i noies de 1r a 3r d’E.S.O. 

Objectius 

 Aconseguir definir el concepte que tenim de nosaltres mateixos i valorar el grau 

d’acceptació i estimació d’aquest concepte (Autoestima). 

 Conèixer i tastar diferents habilitats que ens permetin enriquir el nostre model 

d’aprenentatge i valorar les nostres potencialitats (Intel·ligències Múltiples). 

 Crear un mètode de treball propi, còmode i fiable per a l’estudi. 

 Conèixer eines per la resolució de conflictes amb l’objectiu d’incorporar-les al 

nostre model de relació. 

Dates 

Del 26 de juny al 14 de juliol de 2017 

Horari 

De 09:00 a 11:00  Programa “Preparatius de Viatge”. 

D’ 11:00 a 14:00 Campus esportiu (natació, volei-platja, pàdel-surf i wind-surf). 

De 14:00 a 15:00 Dinar al restaurant del Club Nàutic. 

De 15:00 a 17:00 “Laboratori d’expressió” (especial èmfasi en habilitats   

   comunicatives orals i escrites). 
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Lloc 

Club Nàutic, El Masnou                             

Desenvolupament del programa 

Sessió 1 Sessions 2 a 11 Sessions 12 i 13 Sessió 14 

 Dinàmica d’integració 

de grup.  

 Presentació del 

programa.  

 Compromís mutu de 

participació. 

 Anàlisi inicial de 

recursos i habilitats 

personals en referència 

a la nova etapa de 

secundària. 

 Autoconcepte i grau 

d’autoestima. 

 Experiències amb les 

Intel·ligències 

Múltiples: matemàtica, 

corporal, lingüística, 

emocional, social, 

espacial, artística, 

musical i naturalista. 

 Reflexió sobre quines 

són les nostres 

potencialitats. 

 Anàlisi del Perfil 

d’Aprenentatge 

Individual.  

 Pla de treball: 

organització de 

l’estudi, tècniques 

d’estudi, memòria, 

concentració i atenció.  

 Elaboració del Pla de 

Millora per a 

l’organització i la 

planificació del temps. 

 Model propi de treball. 

 Entrevista individual 

de valoració.  

 Entrega de l’informe 

final.  

 Proposta d’aplicació de 

tècniques i continguts 

treballats en el marc 

del Mapa d’Estimulació 

Personal. 

 

Inscripcions 

Per reservar la plaça, cal omplir el full d’inscripció abans del 10 de juny i retornar-lo a 

info@eina.eu. 

Places limitades a 15 persones. 

Preu 

450.-€ 

 

Informació i contacte: info@eina.eu  

Tel. 625676316 
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