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Aquesta conferència s'inclou dins el projecte europeu
SELFEE, iniciativa promoguda pel programa Erasmus +,
d'entre els quals La Xixa és partner impulsor. El seu nom
original complet és "SELFEE: Digital Literacy and Social
Emotional Learning for Engagement and Employment" i
consisteix en l'acció i investigació de processos basats en
la facilitació d'eines digitals i aprenentatge socioemocional
a les formacions de recerca de feina. Pren especial atenció
a les relacions interpersonals i les relacions de poder,
incidint en com aquestes creen barreres d'accés al mercat
laboral i tenen implicacions en la salut i benestar de les
persones que busquen feina, més concretament en
aquelles que es troben en situació d'atur de llarga durada.
 
Estar sense feina produeix forts impactes psicològics i
socials, estat que augmenta a mesura que passa el temps,
afectant a l'autoestima, arribant a provocar ansietat i fins i
tot pèrdua de contactes socials. El projecte SELFEE
aborda aquests processos negatius acompanyant a
aquestes persones des d'una perspectiva diferent i
innovadora: es distancia del mercat laboral en si per
desenvolupar una combinació creativa d'habilitats
d'aprenentatge socioemocional (SEL), també anomenades
habilitats toves o "soft skills", i de competències digitals
per solucionar els diferents obstacles (tant interns com
externs) de manera efectiva, basant-se en la consciència
d'un mateix, dels altres i del context.
 
 

QUÈ ÉS EL PROJECTE SELFEE?
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Formadors
Professionals
Treballadors socials 
Qualsevol persona orientada a treballar l'apoderament i
formació de persones que es troben a la recerca de
feina

DIRIGIT A

CONTACTE
+ INFORMACIÓ 
ACTIVITATS@LAXIXATEATRE.ORG
WWW.LAXIXATEATRE.ORG
 
 

INSCRIPCIONS

http://bit.ly/conferenciaSELFEE
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Els punts de partida del Mètode SELFEE són:
 
- L'aprenentatge socioemocional i les habilitats digitals
són bàsics per emprendre un procés de recerca de feina
que acabi sent exitós
 
- Les metodologies artístiques de tipus experiencial i
col·laboratiu són particularment rellevants a l'hora
d'explorar les necessitats i motivacions dels/ es
participants i permet un procés d'aprenentatge centrat en
el/la alumne/a.
 
- La combinació dels aprenentatges digitals i soci-
emocionals permeten incrementar els impactes de la
formació en les dues àrees, així com augmentar
l'efectivitat pel que fa al procés de recerca de feina.
 
-A través del mètode SELFEE els/les participants
assoleixen un major coneixement de si mateixos i de com
volen ser entesos dins dels seus contextos socials. Així
poden generar estratègies efectives en la recerca de
treball.
 
-El mètode SELFEE es basa en l'aprenentatge
col·laboratiu, per això es posa èmfasi en la importància de
les xarxes d'iguals i els formats possibles per mantenir-les i
fer-les eficients.

EL MÈTODE SELFEE: EL CAMP
DIGITAL I EL SOCIOEMOCIONAL
UNITS A TRAVÉS DE LA
CREATIVITAT
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Difondre els resultats dels resultats del projecte
SELFEE.
 Desenvolupar el coneixement de les competències de
formadors d’adults, experts i responsables de la presa
de decisions sobre Eines de col·laboració emocional,
mediació artística i psicologia aplicada per a la formació
de persones sense feina.
Incrementar l’impacte de les habilitats soft (o “toves”)
digitals en aquest procés.

 
 

OBJECTIUS DE LA CONFERÈNCIA

Presentació del projecte SELFEE
Presentació i difusió dels resultats del projecte (guia de
formació, recerca, blog, etc.)
Taules rodones sobre educació social emocional, atur i
educació d'adults
Tallers per a formadors que treballen amb adults
aturats
Presentació participativa dels resultats del taller
Presentació de teatre fòrum
Valoració i avaluació de l’esdeveniment

QUÈ TROBAREU A LA
CONFERÈNCIA SELFEE?
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REGISTRE
 
 

PROGRAMA
DIJOUS 26 SETEMBRE '19

9:00 -
9:15

BENVINGUDA 
A càrrec d'Aida Guillen, Directora de Serveis de
Drets de Ciutadania i Diversitat de l'Ajuntament
de Barcelona i Meritxell Martinez i Adrián
Crescini, Directors de La Xixa Teatre
 

9:15 -
9:45

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE SELFEE
A càrrec d'Arjen Barel, director de DW-RS
(Amsterdam), Vera Varhegyi, directora de
Projectes Internacionals d'Elan Interculturel
(Paris), Anna Racz, directora de Kepes
(Budapest), Montse Guitert i Teresa Romeu,
professores i investigadores en competències
digitals de la Universitat Oberta de Catalunya.
 

9:45 -
10:15

"LES EINES DIGITALS I SOCIOEMOCIONALS EN
LA RECERCA D'OCUPACIÓ I LES POLÍTIQUES
D'OCUPACIÓ" A càrrec de Ricard Faura, cap de
servei d'Inclusió i Capacitació Digital a
Generalitat de Catalunya
 

10:15 -
10:45

TAULA D'EXPERIÈNCIES "SELEFE"
Amb la participació de Bianca Nguema, Sybyl
Ananry Castañeda Gómez i la moderació de
Martín Habiague.
 

12:00 -
13:00

ESPAI DE DEBAT
Moderat per Adrián Crescini i Meritxell Martinez,
directors de La Xixa Teatre: Aportació de les
habilitats digitals i socioemocionals a la no-
discriminació en la recerca de feina
 

13:00 -
14:00

TAULA D'EXPERTS sobre recerca de feina, no-
discriminació i drets laborals, amb la
participació de Barcelona Activa, ACATHI,
representant de l’àmbit sindical i la moderació
de Montse Guitert i Teresa Romeu de la
Universitat Oberta de Catalunya.
 

10:45 -
11:30

PAUSA CAFÈ | COFFEE BREAK11:30 -
12:00

DINAR I NETWORKING
 

14:00 -
15:00

TALLERS PARAL·LELS
Casa del Mar (Carrer d'Albareda, 1-13, 08004
Barcelona)
Aula 1: tallers en castellà
Aula 2: tallers en anglès
 

MÈTODES CREATIUS PER DESENVOLUPAR LES
DESTRESES DIGITALS I SOCIOEMOCIONALS
PER A LA RECERCA DE FEINA
Sessió en castellà: La dansa com a mètode
SELFEE a càrrec d'Elan Interculturel
Sessió en anglès: El storytelling com a mètode
SELFEE a càrrec de DW-RS

14:00 -
15:00

INSCRIPCIONS

http://bit.ly/conferenciaSELFEE


SELFEE
ALFABETIZACIÓ DIGITAL,
APRENENTATGE SOCIO-EMOCIONAL
I NO-DISCRIMINACIÓ EN
LA RECERCA DE FEINA

CONFERÈNCIA

TALLERS PARAL·LELS
Casa del Mar (Carrer d'Albareda, 1-13, 08004
Barcelona)
Aula 1: tallers en castellà
Aula 2: tallers en anglès
 

PROGRAMA
DIVENDRES 27 SETEMBRE '19

ARRIBADA
 
 

9:00 -
9:30

11:30 - 
12:00

12:00 -
14:00

14:00 -
15:30

PAUSA
 
 

15:30 -
17:30

MÈTODES CREATIUS PER DESENVOLUPAR
LES DESTRESES DIGITALS I
SOCIOEMOCIONALS PER A LA RECERCA DE
FEINA
Sessió en castellà: El teatre com a mètode
SELFEE a càrrec de La Xixa Teatre
Sessió en anglès: La teràpia cognitiva-
conductual com a mètode SELFEE a càrrec
de Kepes
 

9:30 -
11:30

PAUSA CAFÈ | COFFEE BREAK
 
 
MÈTODES COMBINATS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE FORMACIONS
BASADES EN EL MÈTODE SELFEE
Sessió en castellà: El teatre i el storytelling per
fomentar la recerca de feina a càrrec de La Xixa
Teatre
Sessió en anglès: La dansa i la teràpia cognitiva-
conductual per fomentar la recerca de feina a
càrrec de Kepes i Elan Interculturel
 

PRESENTACIÓ DE TEATRE FÒRUM
"BUSCANT FEINA"
A càrrec del grup de professionals d'ocupació
formats en el mètode SELFEE

INSCRIPCIONS

http://bit.ly/conferenciaSELFEE


Disponibles per a descàrrega i visita els materials i el kit del
projecte Selfee en diversos idiomes aquí:
http://selfeeproject.eu/
 

RECURSOS SELFEE ONLINE
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Dins el projecte SELFEE es treballen les següents àrees de
desenvolupament:
 
1) Pla Professional: identificació de les necessitats,
motivacions i recursos personals i professionals per a
generar un pla professional a través de l'ús d'eines i
estratègies digitals i soci-emocionals
 
2) Presència on-line: identificació, adaptació i millora de la
presència on-line de cada participant, adaptat a les
necessitats específiques de cada un.
 
3) Estratègies de recerca de feina: generació i aplicació
d'estratègies i tècniques en la recerca de treball tant
digitals com en el cara a cara.
 
4) Paquet de presentació: construcció d'un paquet de
presentació rellevant per al pla professional de cada un/a.
 
5) Comunicació amb els/les altres per la recerca de feina:
atracció de les ofertes de treball, empleadors a través de la
comunicació digital i cara a cara, aprofitant les pròpies
xarxes.

RECURSOS FORMATIUS

Playlist dels vídeos del projecte aquí:
http://bit.ly/playlistSELFEE

INSCRIPCIONS

http://selfeeproject.eu/
http://bit.ly/playlistSELFEE
http://bit.ly/conferenciaSELFEE


ORGANITZA
LA XIXA TEATRE
 
WWW.LAXIXATEATRE.ORG
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