
PROJECTE: TRIA LA TEVA AVENTURA 3D 

 

INTRODUCCIÓ 

Dins l’àrea de toxicomanies ubicades en els mòduls 7 i 8 del CP Lledoners es planteja treballar 

els programa de l’àrea de Desenvolupament de Pensament Prosocial concretament el 

subprogrames d’Habilitats Socials, Reestructuració Cognitiva, Resolució de Problemes, 

Autocontrol Emocional, Valors i Autoestima des de un format més vivencial desenvolupant un 

projecte de forma global que pugui abordar  els objectius de cada subprograma per a que, a 

part d’assolir el coneixement, el puguin posar a la pràctica dins un entorn controlat amb una 

finalitat comuna i participativa. 

METODOLOGIA 

Es durà a terme en vàries fases: 

1. El punt de partida serà la generació d’un relat que segueixi l’estil dels llibres “TRIA LA 

TEVA AVENTURA” on s’inicia una història i a mesura que avança la mateixa es donen 

opcions per a que la història pugui evolucionar d’una manera o d’una altra. 

2. Un cop generat el relat marc de forma conjunta i consensuada s’escolliran els 

escenaris i les imatges necessàries per passar aquest relat a un format digital i 3D. En 

aquest punt, també s’introduirà als participants del projecte en l’ús de programari 3D  

round me i d’altres per a poder digitalitzar el llibre. 

3. Es construirà la història 3D a partir de diferents espais no excloents: 

a. Els interns que puguin gaudir de sortides programades realitzaran les 

fotografies dels escenaris per on transcorre el relat emprant recursos per a 

poder aplicar-hi programari 3D. 

b. De forma paral·lela s’anirà gravant l’audio i escrivint la història. 

c. S’agruparà tot el material per acabar creant un relat 3D de consulta oberta per 

a tothom. 

Conceptualment es pretén que en la generació del relat i la recerca dels escenaris usin 

històries vitals que podrien ser pròpies o conegudes i emprin les seves experiències per a 

donar alternatives de resposta. 

OBJECTIUS 

Des d’una òptica transversal el projecte ofereix la possibilitat d’integrar i consolidar els 

objectius que es desglossen en el programa marc d’organització curricular per a cada 

subprograma.  

D’aquesta manera aquells objectius que donen una perspectiva teòrica de les diferents 

competències es tractaren de forma més superficial buscant que les vivències  dins dels 

projecte abordin els objectius de forma més pràctica.  



Per emmarcar-ho s’han escollit els objectius estipulats en el subprograma que són més 

vivencials i s’incorporen com a objectius a treballar del present projecte.  

Habilitats Socials 

o Identificar elements i pràctiques que afavoreixen la creació 
d’una autoestima sana en el marc de la relació social 

o Afavorir el desenvolupament de l’empatia 
o Reconèixer els elements que afavoreixen un bon clima 

emocional envers els altres, d’una forma assertiva 
 

 En cada sessió s’anirà observant si apareixen aquestes 
conductes i en cas d’absència s’introduiran en la dinàmica 
com a fil conductor per a la realització del projecte 

Reestructuració Cognitiva 

Reduir o eliminar distorsions cognitives: 
o Adquirir o potenciar la detecció de pensaments automàtics 

desadaptatius 
o Desenvolupar o potenciar el pensament flexible i/o creatiu 
o Reduir o eliminar les  mecanismes de defensa 
o Adquirir o potenciar la capacitat de judici crític i/o 

autocrític 
o Ajustar l’atribució externa o interna de la responsabilitat 

 

 S’incidirà en el treball d’aquesta competència en la fase 1, 
que va relacionada amb la generació del relat. 

Resolució de Problemes 

Conèixer els conceptes clau en relació amb la resolució de 
conflictes 
o Promoure la resolució alternativa de conflictes dins i fora 

del centre 
o Donar suport a les persones participants a l’hora de 

resoldre els propis conflictes i ajudar-les a tenir una visió 
alternativa 

 

 El primer objectiu es treballarà en la fase 1 (treballant 
tant problemes de convivència com problemes 
d’enfocament de les vivències fora del centre i de la seva 
resolució) 

 El segon objectiu és transversal, i es farà més palès en el 
moment de la introducció digital (donat que és un medi 
desconegut pel grups d’interns participants) ja que 
sorgiran més problemes necessaris de resoldre. 

Autocontrol d’emocions 

- Adquirir o potenciar la capacitat de regular les emocions de 
manera adequada. 
o Adquirir o potenciar la capacitat d’autonomia emocional 

(inclou autoestima, automotivació, actitud positiva i 
responsabilitat, autoeficàcia emocional, anàlisi crítica de 
normes socials i resiliència) 

 

 Es treballarà transversalment, potenciant el treball en les 
situacions on els interns generin emocions negatives. 

Valors 
o Afavorir la reflexió sobre els aspectes ètics i morals de les 

diferents situacions derivades de la vides 
o Reflexionar sobre l’individu i la seva pertinença a la 



societat 
 

 S’incidirà en el treball d’aquesta competència en la 
generació del relat i en el visionat del projecte un cop 
finalitzat. 

Autoestima 

o Comprendre que la forma de veure’s influeix en com 

actuem davant dels esdeveniments. 

o Potenciar una autoimatge positiva. 

 

 Es treballarà durant tot el procés creatiu i de digitalització 

del projecte. 

 

TEMPORITZACIÓ 

El projecte es duria a terme 2 dies a la setmana; dimarts i dijous de 9.30h a 11.00h. 

La temporització total del projecte seria aproximadament de 4 mesos tenint en compte que  

seria un activitat continuada on, a mesura que s’anessin adquirint les competències i en 

dependència de l’interès i la motivació mostrada pels integrants del programa, es mantindrien 

o s’exclourien del projecte no essent la finalització del mateix projecte la motivació per a que 

els interns s’incorporessin o el deixessin sinó l’adquisició i consolidació de les competències 

bàsiques.  

ESPAIS I RECURSOS 

Es farà precís l’ús d’una aula del mòdul 7 o 8 però també caldrà accedir al Punt TIC on serà 

necessari que s’hagi instal·lat el programa round me i programes afins que donin suport a la 

generació del relat.  

MATERIAL  

 Càmera 360 graus o, en absència de la mateixa, una telèfon mòbil sense SIM que tingui 

una càmera amb bona definició.  

 Es farà necessari l’ús habitual de material bàsic d’oficina (paper, bolígrafs etc) 

 3 ó 4 ordinadors amb accés a programari 3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORACIÓ PROGRAMA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

Aquesta ha estat la primera edició de resolució de problemes i després de fer-lo dels ítems a 

treballar hem detectat que:   

 

1.- Habilitats Socials: 

Durant les sessions hem observat si apareixen conductes relacionades amb el fet de tenir una 

autoestima sana, empatia i assertivitat. En aquelles persones en les que les hem detectat els hi 

hem reforçat i en els que no hem fet un treball individualitzat durant les sessions. Alhora, en la 

sessió final hem analitzat aquestes conductes, hem donat pautes generals per mantenir-les i 

incorporar-les. 

 

2.- Reestructuració Cognitiva 

Durant les sessions hem observat si apareixen conductes relacionades amb el fet de tenir 

distorsions cognitives, pensaments automàtics desadaptatius, pensament flexible i/o creatiu, 

mecanismes de defensa, capacitat de judici crític i/o autocrític i  atribució externa o interna de 

la responsabilitat. Aquest treball l'hem dut a terme en la fase 1, fase en la que es generaven les 

històries. 

El fet d'haver de generar una història amb multitud d’opcions diferents i finals possibles, ha 

generat un clima de diàleg constructiu constant, durant el qual s'han posat de manifest les 

conductes a dalt esmentades. Aquest fet ha provocat que les professionals hem hagut de 

reconduir la situació constantment cap aquelles actituds i comportaments que s'ajustaven 

amb l'objectiu desitjat, reforçant el que veiem que era adequat i donant pautes alternatives 

pel que no. 

 

3.- Resolució de Problemes 

Durant les sessions hem observat si apareixen conductes relacionades amb el fet de tenir 

capacitat de resoldre conflictes i promoure la resolució alternativa de conflictes dins i fora del 

centre. 

 

Aquests ítems s'han treballat especialment en la fase 1  treballant tant problemes de 

convivència com problemes d’enfocament de les vivències fora del centre i de la seva 

resolució. Per fer-ho hem donat  suport a les persones participants a l’hora de resoldre els 

propis conflictes i ajudar-les a tenir una visió alternativa. La dinàmica del programa ens ha 

permès visualitzar situacions quotidianes en les que els interns es poden trobar un cop estiguin 

en llibertat i com les poden anar resolent. Ha estat especialment interessant perquè les 

situacions amb les que ens hem trobat es relacionen amb l'ús del temps de lleure, i 

precisament el col·lectiu al que ens dirigim és un tipus de persona que normalment no ha fet 

un bon ús del mateix, i la dinàmica ens ha permès fer un role play i per tant fer un aproximació 

a la realitat. 

 

4.- Autocontrol d’emocions 

Durant les sessions hem observat si apareixen conductes relacionades amb el fet de regular les 

emocions de manera adequada, tenir capacitat d’autonomia emocional (inclou autoestima, 

automotivació, actitud positiva i responsabilitat, auto eficàcia emocional, anàlisi crítica de 

normes socials i resiliència).  



D'aquests ítems, el d'auto eficàcia emocional i anàlisi crítica de normes socials i resiliència no 

els hem pogut treballar degut a la dinàmica de les sessions. En canvi la resta sí que hi ha hagut 

situacions en les que s'ha evidenciat l'assoliment o la mancança del mateix. Les professionals 

han anat reforçant les conductes assolides i treballant les que no, per fer-ho hem anat fent 

intervencions grupals durant la realització de les activitats, utilitzant el que li passava a un grup 

per fer l'explicació extensiva a tots. D'aquesta manera el grup ha pogut créixer i aprendre de 

forma conjunta. 

 

5.- Valors 

Durant les sessions hem creat espais per afavorir la reflexió sobre els aspectes ètics i morals de 

les diferents situacions derivades de la vida i hem reflexionat sobre l’individu i la seva 

pertinença a la societat. 

Com hem comentat en la resta d'ítems a treballar hem creat espais de reflexió sobre les 

situacions que ens trobàvem durant el programa. Aquests aspectes no han sortit gaire ja que 

les històries que hem plantejat no comportaven problemes morals i/o ètics. Això ha estat així 

perquè ens hem trobat amb un grup poc madur en els aspectes bàsics a treballar com 

habilitats socials o la resolució de problemes, per tant hem incidit més en aquests ítems. En cas 

de trobar-nos amb grups que els tinguin més treballats podrem augmentar el grau de 

complexitat de les histories.  

 

6.- Autoestima 

Durant les sessions hem observat si apareixen conductes relacionades amb el fet de 

comprendre que la forma de veure'ns influeix en com actuem davant dels esdeveniments i si 

els nostres alumnes tenien una autoimatge positiva. 

Aquest ítem l'hem valorat en funció de les possibles alternatives que plantejàven les persones, 

aquelles persones més positives i amb  autoestima són més possibilistes i per tant tenen més 

capacitat per generar situacions i alternatives. Aquest diàleg entre ells ha fet que aquelles 

persones amb menys autoestima, de l'escolta dels companys hagin pogut aprendre o entendre 

que per generar possibilitats d'èxit a la vida han de confiar en elles mateixes, i que si ho fan, els 

altres confiaran en ells. 

 


