
Salou  
“Benvinguts al món dels adults”

Terrassa  
“Intel·ligència Emocional en l’entorn laboral”

Lleida
“Posar límits als nostres fills”

Olot
“Joves autònoms amb identitat i autoestima”

Joan Carles Folia porta 30 anys dedicat a treballar amb persones. Els seus inicis com a professor, el seu pas per l’administració i la
creació de les seves empreses dedicades al sector de l’àmbit educatiu i esportiu així com la seva formació i consulta privada de coaching
(xerrades a equips directius d’empreses, escoles, ajuntaments i l’ajuda individualitzada). Col·laborador amb diferents mitjans de
comunicació i amb més de 100 xerrades i formacions per tot el territori nacional i internacional aborda temàtiques d’interès per escoles,
pares i mares, empresaris i gestors de RRHH .

Joan Carles Folia assessora a diferents centres educatius, empreses i mitjans de comunicació .

http://www.creixerjoancarles.com/

INFO@CREIXERJOANCARLES.COM

TELF.  663 850 880

ESCOLA DE PARES I MARES: 

• JOVES AUTÒNOMS, AMB IDENTITAT I AUTOESTIMA.  
• COM PREVENIR L’ADDICCIÓ  A LES PANTALLES
• POSAR LÍMITS ALS FILLS – NEGOCIAR AMB ELLS
• COM EDUCAR LES EMOCIONS EN ELS NOSTRES FILLS
• BULLING EN ELS CENTRES DOCENTS

PER A DOCENTS:

• UNA MIRADA A L’ÀMBIT EDUCATIU  (TALLER DE 3 HORES)
• LES EMOCIONS A L’AULA
• INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL  EN EL COS  DOCENT

PER AUMNES:

• BENVINGUTS AL MÓN DELS ADULTS
• ESFORÇ I MOTIVACIÓ ALS ESTUDIS I LA VIDA
• PARLAR EN PÚBLIC

PER EMPRESES:

* LIDERATGE I CREACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL
• INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL A L’ENTORN LABORAL
*       LA GESTIÓ DE CONFLICTES I LA NEGOCIACIÓ

PER A GENT GRAN:

*     GENT GRAN QUE AJUDA ALS FILLS PERÒ TENEN UNA VIDA

LES SEVES CONFERÈNCIES MÉS DESTACADES

https://twitter.com/joancarlesfolia

https://twitter.com/joancarlesfolia



Joan Carles Folia reflexiona sobre el creixement personal i dóna orientacions per recuperar la confiança i la seguretat necessàries per exercir el dret a 
viure amb felicitat. Segons Folia, la felicitat és una mera relació de proporcionalitat entre les nostres expectatives i la seva consecució, que depèn, en 
gran mesura, de nosaltres mateixos.

Folia basteix el seu relat a partir de reflexions i exercicis pràctics, que s’articulen al voltant de 21 capítols, un per cada dia. 21 dies que no permeten 
assolir la felicitat, conclou l’autor, però permetre aprendre a mantenir una actitud oberta i positiva davant la vida per no deixar mai de buscar la pau i 
el benestar per a nosaltres i per a les persones del nostre entorn.

CONTACTE: info@creixerjoancarles.com 663 850 880

Joan Carles Folia porta 30 anys dedicat a treballar amb persones. Els seus inicis com a professor, el seu pas per l’administració i la creació de les seves
empreses dedicades al sector de l’àmbit educatiu i esportiu així com la seva formació i consulta de coaching (xerrades a equips directius d’empreses,
escoles, ajuntaments i l’ajuda individualitzada). Col·laborador amb diferents mitjans de comunicació i en el curs 2016-2017 més de 100 xerrades i
formacions per tot el territori nacional i internacional abordant temàtiques d’interès per escoles, pares i mares, empresaris i gestors de RRHH .

Joan Carles Folia assessora a diferents centres educatius, ajuntaments, empreses i grups de comunicació

El seu últim llibre

Joan Carles Folia
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, director 
de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de 
Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)



NENS I NENES AUTÒNOMS, AMB IDENTITAT I AUTOESTIMA.
PREPAREM-LOS PER LA VIDA

Sovint protegim massa als nostres fills i ens pensem que és una bona manera de
preparar-los per a un futur que arribarà ràpid. Hem d'acompanyar als nostres fills en el
seu creixement però acceptant que tindran èxits i fracassos, alegries i frustracions. No
fer-ho els farà febles front les experiències que els tocarà viure d'adults.
L'excessiu proteccionisme i una educació dirigida, sense espais d’autonomia personal,
anirà en contra de la seva preparació per a la vida, incidint en la identitat i autoestima
dels nostres fills

POSAR LÍMITS   – (Negociar amb els fills)
La xerrada gira al voltant de la necessitat de posar límits i reflexiona sobre si és possible fer-
ho de manera eficient i sense generar tensió amb els fills. Alguns especialistes en la matèria
exposen per què és important posar límits i si hi ha una manera correcta de prohibir i castigar.
Volem negociar amb els nostres fills i filles. Què es pot negociar i què no? Fins a quin punt han
d'arribar les negociacions? Què passa si no respecten els acords pactats? El càstig pot ser una
bona mesura? Intentarem resoldre totes aquestes preguntes (i algunes més)

LES 2 XERRADES MÉS SOL.LICITADES 

Xerrades
a famílies

JOAN CARLES FOLIA  (www.creixerjoancarles.com)
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, 
director de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de 
Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)



LES NOVES TECNOLOGIES HAN DE SUMAR EN LA VIDA
DELS NOSTRES FILLS, COM HO FEM?

En els últims anys s’ha anat incorporant a la nostra societat el que es coneix com “noves
tecnologies”, que ens ofereixen la possibilitat d’interactuar i comunicar-nos de forma gairebé
immediata amb qualsevol part del món. Malgrat tots els aspectes positius que les “noves
tecnologies” poden aportar, per si mateixes no són ni beneficioses ni perjudicials per a la salut de
l’usuari, depèn de l’ús que se’n faci pot acabar provocant una dependència o addicció.

QUÈ HEM DE SABER DEL BULLYING ESCOLAR?

En aquesta xerrada tractarem quins són els efectes que té el bullying a l'actitud de la víctima i
de l'agressor. Conèixer els diferents tipus de bullying ( físic, psicològic, verbal, sexual, social i
ciberbullying) que existeixen serà fonamental per detectar-lo, prevenir-lo i gestionar-lo ".

2 XERRADES AMB TEMES D’ACTUALITAT 

Xerrades
a famílies

JOAN CARLES FOLIA  (www.creixerjoancarles.com)
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, 
director de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de 
Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)



JOAN CARLES FOLIA  (www.creixerjoancarles.com)
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, 
director de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de 
Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)

COM PODEM PREVEURE L’ADDICCIÓ A LES PANTALLES?

A quina edat li he de comprar un mòbil al meu fill?.- Quin tipus de mòbil és el més adequat?.-
Quanta estona pot jugar amb la videoconsola ?.- Pot jugar durant la setmana o només els caps
de setmana? .- i la tele, quan i quanta estona l’ha de mirar?...

Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que ens fem els pares i mares quan
ens toca abordar el tema de les pantalles amb els nostres fills. De ben petits a les seves mans
cauen tot tipus de dispositius que són força llaminers, som nosaltres , els adults els que hem
de vetllar per donar resposta a aquestes preguntes amb un comportament, responsable,
afectiu però decididament educatiu.
Igual que eduquem als nostres fills a seure correctament a taula i agafar els estris de menjar
d’una manera curosa cal treballar en un àmbit, el de les noves tecnologies i pantalles que ha
arribat per quedar-se definitivament. La prohibició no és la solució.

                                                                                                                                 FEM  ORGANITZA  SL                
                                                    Empresa de serveis educatius, esportius i culturals 

TELF: 663 850 880

Xerrades
a famílies



JOAN CARLES FOLIA  (www.creixerjoancarles.com)
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, 
director de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de 
Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)

L’ADOLESCÈNCIA , EL SEGON NAIXEMENT,  
COM ENTENDRE I PARLAR AMB ELS ADOLESCENTS 

Hi ha un moment en el creixement dels nostres fills i filles que a pares i educadors ens pot
semblar que aquells nens que fins ara ens havien fet gràcia i cas comencen a posicionar-se
d’una altra manera. Comencen a descobrir nous referents, nous interessos i sembla que en
molts cassos perdin una mica, o molt , el seu nord.

L’adolescència es manifesta per tal de poder consolidar la identitat, personalitat, valors i
creences de cadascun d’aquest joves i saber perquè esdevé tot plegat i com gestionar-ho pot
anar en favor d'una més i millor comunicació i apropament amb la nostra relació, com adults,
amb ells.

Pressupost: 250 € - Cadascuna de les xerrades

                                                                                                                                 FEM  ORGANITZA  SL                
                                                    Empresa de serveis educatius, esportius i culturals 

Xerrades
a famílies



Una mirada a 
l’àmbit educatiu

Joan Carles Folia
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, director de continguts 
del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)

Joan Carles Folia va fer més de 100 xerrades i formacions en el curs 2016-2017 i 2017-2018. L’escola sempre ha estat una peça
clau en la formació i el creixement de les persones. El Segle XXI ens obliga a fer una reflexió i donar un nou enfoc, sense oblidar
els mèrits de sempre, a la manera com els professionals de l’educació abordem les noves demandes habilitats i competències
necessàries per a la socialització i competitivitat dels nostres alumnes.
L’escola no deixa de ser un agent més del procés maduratiu d’un jove, extraordinàriament important, i això ens obliga a poder
caminar a prop de les expectatives cognitives, socials i sobretot emocionals de la gent.

Tinguem una reflexió oberta, clara, valenta i viscuda de quin ha de ser el nostre paper. Us espero a tots i a totes

www.organitza.net
gerencia@organitza.net

Atenció al client:   663850880
de 9 a 13 – de 16 a 19 Escola Maria Garcia Cabanes - L’Aldea Escola Gaspar de Queralt - Amer

CURS 2017-2018

CURS 2017-2018

Taller 3  hores /       Xerrada
300 euros             250 euros

Xerrades 
a

Docents 



Qualsevol de les coses que vivim en el nostre dia a dia tenen a veure amb les emocions.

L’educació emocional garanteix a les persones una manera de viure més beneficiosa i plena.
A les aules és un bon moment per poder treballar aquesta competència, indispensable
per assolir un creixement sencer. 

En aquesta formació de 3 hores intento donar-vos  eines que us permetin  desenvolupar 
en els vostres alumnes la capacitat d’identificar i educar les coses que senten en el seu interior.Formació 3 hores seguides

Preu: 300 euros

LA FORMACIÓ ÉS IMPARTIDA PER:

JOAN CARLES FOLIA  (www.creixerjoancarles.com)
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en 
comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 
3a edat, 
director de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. 
Diputació de Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)

Curs 2018-2019

Xerrades 
a

Docents 



JOAN CARLES FOLIA  (www.creixerjoancarles.com)
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, 
director de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de 
Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)

“HOLA JOVES, BENVINGUTS AL MÓN DELS ADULTS”

Els joves d’avui dia tenen moltes oportunitats per formar-se i preparar-se curricularmen per a les
exigències que el segle XXI planteja. Però aquesta formació tot i ser necessària no és suficient per
poder tenir bones expectatives dins del mercat laboral que presenta taxes d’atur superiors al 50 % en
edats primerenques.
Els que dia si i dia també estem relacionats amb empresaris i estructures que busquen treballadors
sabem que a més d’una bona preparació tècnica-cognitiva per accedir a un lloc treball es necessiten
altres competències, especialment aquelles que s’identifiquen com habilitats socials i una sèrie
d’habilitats emocionals, que obren les portes a poder assolir una plaça en el entrellat laboral.

Aquesta xerrada va d’això, de donar eines als joves que ben aviat s’enfrontaran en aquesta situació
competitiva, estressant i en alguns casos tràgica. (En els últims 20 anys s’ha multiplicat per 3 l’índex de
suïcidi juvenil.

Així doncs donem eines als nostres alumnes i als nostres fills perquè la seva vida sigui el més viscuda,
realista i optimista possible.

LA  XERRADA MÉS ADIENT PER ALUMNES D’ESO, BATX I CICLES 

Xerrades 
a

alumnes 



JOAN CARLES FOLIA  (www.creixerjoancarles.com)
Gerent d'ORGANITZA SL (www.organitza.net)
Mestre, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i Esport. 
Coach ADVANCE LIFE COACHING especialista en comunicació i RRHH.
Col·laborador del Diari SPORT en temes infantils, juvenils i 3a edat, 
director de continguts del bloc:
(http://coaching.sport.es/)
Co-guionista i Presentador del "Famílies i Escola“. Diputació de 
Barcelona/educació. 
(http://www.xiptv.cat/families-i-escola)
Columnista del Diari de Terrassa.
(http://www.diarideterrassa.es)
Columnista del Diari NEWT (Terrassa i Comarca).
(http://www.newt.cat/).
Col·laborador Hospital Sant Joan de Déu (Revista Faros).
(http://faros.hsjdbcn.org/)

“L’ART DE COMUNICAR. PARLAR EN PÚBLIC”

Una de les assignatures pendents en molts professionals, la seva capacitat d’oratòria, credibilitat i
convenciment davant de la gent. Els nostres alumnes necessiten un domini important d’aquesta eina
bàsica en la defensa dels seus projectes i més endavant en la cerca de feina.

“LA GESTIÓ DE CONFLICTES I LA NEGOCIACIÓ”

Resoldre de manera positiva les dificultats pròpies de les relacions entre persones i aprofitar-les per
avançar. Incorporar eines per negociar amb eficàcia. Cal educar a les noves generacions en aquest
entorn de confiança, treball en equip i solidaritat. Saber ser resolutiu davant de situacions
compromeses sense generar tensions és quelcom molt valorat en el mercat laboral actual

LES HABILITATS SOCIALS NECESSÀRIES PER A LA VIDA  

Xerrades 
a

alumnes 

TELF: 663 850 880

Pressupost: 250 € - Cadascuna de les xerrades

                                                                                                                                 FEM  ORGANITZA  SL                
                                                    Empresa de serveis educatius, esportius i culturals 


