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Dinàmica dels tallers 

Els tallers suposen una oportunitat per a que els adolescents o els seus 

pares/mares puguin resoldre dubtes i treballar sobre diferents temes 

concrets. 

Aquests tallers estan pensants per a tenir un funcionament dinàmic i 

col·laboratiu, ja que, tot i el tema escollit, els protagonistes seran els 

participants, les seves experiències i necessitats. 

Després de 10 anys treballant amb famílies amb fills en edat adolescent he 

proposat una sèrie de petits tallers basats en les seves necessitats 

específiques. 
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Tallers per a adolescents 

Xarxes socials i Internet 

Aquest taller està orientat a treballar els diferents aspectes relacionats 

amb les xarxes socials, l'ús del mòbil i internet així com les oportunitats i 

perills que hi ha darrere. 

Sexoafectivitat 

El taller pretén treballar la relació que estableixen els adolescents amb el 

sexe i vincular-ho amb l'afectivitat. S'estructura a través dels dubtes dels 

participants en aquest tema i es potencia que entre ells resolguin els 

dubtes. Es posa molt d'accent en la part afectiva de la sexualitat (el sexe 

sense amor, el sexe amb amor, el sexe com a reclam per sentir-te 

important...) També treballem les relacions afectives que estableixen en 

les seves primeres relacions amoroses. 

Bullying i tolerància a la diferència 

En moltes ocasions el bullying està basat en la por a la diferència o la 

dificultat en respectar allò que no s'assembla a nosaltres (pel seu físic, 

caràcter, orientació sexual, ètnia, manera de relacionar-se...) Aquest taller 

és un cant a la diversitat i a com pot fer-nos créixer. Per això treballem la 

por a les diferències per convertir-les en una oportunitat per enriquir-nos. 

Cap a on vaig? 

Aquest és un taller destinat a resoldre els dubtes dels adolescents sobre 

què volen fer, cap a on volen anar? En aquest taller treballem la motivació 

el desànim que tenen de cara a un futur que alguns veuen com a 

prometedor i d'altres com a desmotivador, però tots com a desafiant. 
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Lliure 

Hi ha algun tema concret sobre el que volgueu que fem una xerrada? Feu 

una proposta i ens adaptem a les vostres necessitats. 
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Tallers per a pares/mares 

Com afrontar l'adolescència 

L'adolescència a vegades arriba de cop i es fa complicada. Saber què és 

normal en aquesta època de la vida que tant trasbalsa la família et pot 

ajudar a descarregar culpa i saber reenfocar aquesta etapa en una 

oportunitat pel creixement de tots plegats.  

Comunicació afectiva 

Com puc parlar amb el meu fill perquè m'escolti? Tinc la sensació que el 

meu fill s'ha allunyat molt de mi i no m'explica res. És normal? M'agradaria 

saber més coses del meu fill però no me les explica.  

En aquest taller treballem l'escolta, l'empatia i l'assertivitat amb els fills. 

Negociar amb el meu fill/a adolescent 

L'art de la negociació és clau durant l'etapa de la adolescència. Si 

aconsegueixes crear les bases d'una bona negociació, la comunicació en 

l'àmbit familiar serà més fluida i la relació serà menys confrontativa. 

Negociar no és, ni imposar, ni cedir. Respecto les seves necessitats i faig 

respectar les meves. Aquells adolescents que han crescut en una família 

de tipus democràtic tenen millor capacitat d'adaptar-se a l'entorn actual.  

L'agressivitat en el fill/a adolescent 

Aquest és un tema complex que espanta a les famílies. Com actuar davant 

d'una actuació agressiva del meu fill? Què puc fer si he perdut tota 

l'autoritat i el meu fill va completament a la seva?  

En aquest taller treballem l'agressivitat i l'autoritat en l'àmbit familiar.  
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Xarxes socials i mòbil 

Com a pare he de revisar el mòbil del meu fill/a? Què passa si m'assabento 

que està coneixent gent per internet? A quina edat pot tenir mòbil? 

En aquest taller abordem tots els dubtes dels pares sobre internet i les 

noves tecnologies, així com les xarxes socials. 

Sexoafectivitat 

Com puc parlar de sexe amb el meu fill/a? Què és això que més li 

preocupa? Quines són aquelles coses que he de vigilar sobre la sexualitat? 

Com estar a prop del meu fill si la seva orientació o identitat sexual no és 

la mateix que la meva? Quines són les principals ITS actualment? 

En aquest taller abordarem aquells temes que preocupen als pares sobre 

la sexualitat i l'afectivitat dels fills. 

Lliure 

Hi ha algun tema concret sobre el que volgueu que fem una xerrada? Feu 

una proposta i ens adaptem a les vostres necessitats. 
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Sobre mi 
Em dic Isaac Palomares Gonell, sóc periodista, coach i psicòleg (col·legiat 24677). Aquestes són 
les professions en l'ordre d'arribada a la meva vida. 

Des de 2007 treballo amb grups i faig sessions individuals per acompanyar a persones i famílies 
a treure el millor de sí mateixes. També he compaginat el meu treball com a coach i psicòleg 
amb els mitjans de comunicació (TVC, TVE, RNE,...). Sóc un enamorat de la comunicació en 
totes les seves formes. 

La meva vida no té molt de secret, no he sobreviscut a cap situació traumàtica que m'hagi 
portat fins aquí, ninguna més enllà que la del treball d'acceptació personal que fem a diari, des 
del moment en què naixem. 

La meva arribada fins aquí és fruit d'un gran esforç acadèmic i personal. He tingut la sort que la 
meva passió fos també el meu hobby: la comunicació, les relacions, i per sobre de tot, les 
persones. Això ha facilitat que el meu esforç fos més agradable. 

El meu currículum acadèmic breument: 

 Màster en psicologia General Sanitaria per la VIU (cursant) 

 Grau en psicologia per la UNED 

 Postgrau en coaching avançat per IDEC-UPF 

  Llicenciatura en Periodisme per la UAB 

Altra formació: 
 Constel·lacions familiars per Espai Lúdic. 

 Màster en PNL i coaching per Institut Gestalt (2008-2009). 

 Màster en Relació d'Ajuda Model Integral por Espiral Psicologia (2006-2009). 

 Màster-practitioner en PNL per l'Institut Gestalt (2008). 

 Practitioner en PNL per l'Institut Gestalt (2008). 

 Curs d'Anàlisi Transaccional per l'Institut Integratiu de Barcelona (2006). 

 Curs de Camps d'Aplicació del Psicodrama per l'Escola de Psicodrama de Barcelona 
(2006). 

 Curs d'Introducción al Psicodrama per l'Escola de Psicodrama de Barcelona (2006). 

 Curs d'Entrenament en Relaxació Muscular Progressiva de la Escola de Postgrau de 
Psicologia  de l’Esport de la UAB (2006). 

 El periodista davant la càmera por IDEC-UPF. 

Els meus valors: 

Els valors que actualment guien la meva vida i les meves accions són tres: 

L'amor: Intento estimar tot allò que faig, començant per mi, la meva gent i el meu treball. 
Només em puc comprometre si estimo, i només treballo amb compromís. 
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La llibertat: Decideixo ser lliure en cada acte que emprenc a la meva vida i, m'agrada 
acompanyar als altres a degustar la llibertat. 

La veritat: Aquest és un valor que ha evolucionat a la meva vida, va començar com a justícia i 
finalment s'ha transformat en veritat, ja que si segueixo la meva pròpia veritat només puc ser 
just amb mi i amb els altres. Cada dia veig a molta gent tractant d'aconseguir-ne la seva i com 
n'és de preciós observar aquell moment d'il·luminació, de contacte amb l'essència. Si tu vas 
amb la teva veritat i jo amb la meva, no necessitem convèncer a ningú i podrem ser justos 
entre nosaltres. 

Aspectes pràctics 

Duració: Els tallers poden durar entre 1 i 2 hores.  
Per adolescents recomanem una durada d'entre 1 i 1:30h. 
Per a pares/mares, si el grup és nombrós (+10 participants) 
recomanem una duració de 2h.  

Preu: 75€ + iva (Amb un mínim de 2h de contractació, poden ser 
dos grups). 
Quilometratge fora de Barcelona: 0,19ct*km 

Contacte: www.isaacpalomares.com 
info@isaacpalomares.com (Si us voleu posar en contacte 
per telèfon envieu un mail abans, si no hem contestat en 
una setmana torneu a enviar el mail). 

Xarxes  
Socials:  isaacpalomarespsicologo 

isaacpalomares.com/videos 

isaacpsicologo 

isaacpsicologo 

 


