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University of Roehampton
N’Alejandro va partir a Londres dia 25 de juny a fer una estada de treball interuniversitària a la
University of Roehampton. Durant tres mesos treballarà amb la professora Cecilia Essau,
experta en el camp dels problemes emocionals i conductuals infantojuvenils. L’objectiu de
n’Alejandro és aprofundir en la investigació sobre l’ansietat adolescent, i conèixer amb detall el
programa de prevenció de problemes emocionals desenvolupat per Cecilia i el seu equip.

Els veritables herois sou vosaltres!
No ens cansarem d’agrair-vos la vostra participació!! Sabem que això implica temps i, en
alguns casos, constància, però la feina que feu és heroica… Per què?? Perquè amb ella podreu
ajudar a molts de joves que, a causa de l’ansietat, ho passen malament a l’hora de fer un
examen, de xerrar amb aquell al·lot o al·lota que els hi agrada o, simplement, a l’hora de sortir
al carrer. Aquests joves necessiten saber què fer en aquestes situacions per a afrontar-les
millor, sense passar-ho malament. I per a oferir-los una solució, és necessari continuar
investigant els sentiments que teniu a la vostra edat, quins són els vostres problemes, o
aquelles coses que més us preocupen. Tot això ens permetrà ajudar a aquells al·lots i al·lotes
de la vostra edat que ho passen malament degut a l’ansietat, entre els que també n’hi pot
haver alguns de vosaltres. Formam un gran equip, en el qual els vertaders protagonistes, els
herois, sou vosaltres!!! GRÀCIES
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Finestres temporals
Com sabeu, ja ha acabat l'estudi de Finestres temporals. Gràcies per participar!! Volem donar
l’enhorabona a aquells que més heu participat. Aquí us presentem als XS2-users més
participatius, aquells que dia rere dia, durant aquests tres mesos, s'han esforçat al màxim!
Enhorabona! Sou un exemple per a tots de constància i compromís!

També us presentem als usuaris que han tingut un millor rendiment durant aquest últim mes
de l'estudi. Enhorabona pel vostre darrer esforç!
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