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Resum  

 

En el que portem d'aquest curs escolar, en l'Institut "Les Àligues", hi ha hagut un 

increment exponencial de les conductes disruptives dins del context escolar, en 

el que s'hi ha detecta un alarmant augment, sobretot en edats primerenques, 

dels historials acadèmics de faltes d'ordres i tramitacions d'expedients; així com 

una manca de tècniques i habilitats de gestió d'emocions, sentiments i conflictes, 

per part de l’alumnat de primer cicle, que encara reforça més aquesta situació. 

 

A partir d'aquest context s'articula aquest Treball Final de Màster, que pretén, a 

través de la posada en marxa d'un projecte emmarcat dins de l'acció tutorial, i 

que agafa com a eix de referència les Habilitats per a la Vida, promogudes per 

l'Organització Mundial de la Salut, propiciar una millora de la convivència escolar, 

a partir de l'empoderament dels discents. 

 

Paraules clau: Habilitats per a la Vida, conductes disruptives, empoderament, 

competències i acció tutorial.  
 

 

  

Abstrac  

 

This course, in the "Les Àligues" high school, there has been an exponential rise 

in disruptive behaviour in the school context, in which has been detected an 

alarming increase, especially at early ages, in the lack of academic records and 

command procedure files; as well as a lack of emotional and conflict management 

skills and techniques in the first cycle students, which reinforces the situation.   

 

This Master Final Project is articulated from this context and pretends to 

contribute to an improvement of the school life from the empowerment of 

learners, by commissioning a project related to the tutorial action plan and taking 

as a reference the Life skills promoted by the World Health Organization.  

 

Key words: Life skills, disruptive behaviors, empowerment, competence and 

tutorial action.   
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 1. Presentació  
 

En el que portem d’aquest curs escolar 2015-2016, tal com es recull en el DAFO 
que he elaborat –veure Annex 1-, on també es fa referència a les 
característiques concretes del centre -per poder contextualitzar i emmarcar 
aquesta estratègia educativa-, en l’Institut Les Àligues hi ha hagut un increment 
exponencial de les conductes disruptives dins del context escolar, 
evidenciades a partir dels historials històrics d’expedients i faltes d’ordre, en 
el que detectem un alarmant increment d’ambdós factors respecte als dos 
cursos anteriors –estem a l’inici del tercer trimestre i això encara ho fa més 
inquietant (veure Taula 1)-, sobretot en edats primerenques (1r i 2n ESO) –
veure Taula 2-; així com una mena d’immunització general cap a les mesures 
correctives que es recullen en les NOFC i la pròpia normativa d’aula. A més, 
lligat a aquest fet, en els grups de 1r, s’ha detectat una manca de gestió de les 
emocions i els sentiments, així com dels conflictes, que, al seu torn, ressalten 
i justifiquen l’elevat nombre de faltes d’ordre i d’expedients que es recullen per 
aquest curs –per comprendre l’elevat nombre no podem obviar que estem en un 
centre que alberga quatre línies d’aquests dos cursos, amb més de dos-cents 
alumnes-; fets que han portat a l’Equip Directiu, al Departament d’Orientació, a 
la Coordinació Pedagògica, i a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), a un 
replantejament de l’organització docent dels cursos de 1r i 2n, apostant, pel 
curs escolar 2016-2017, per un augment de les hores lectives del/les 
tutors/es dins de l’aula, adjudicant així, com a mínim, una hora diària 
d’aquests/a amb el seu grup classe corresponent, amb la intenció de fomentar 
un acompanyament diari; així com la posada en marxa d’aquest projecte, 
#LIFESKILLS, que sorgeix amb l’objectiu de millorar l’acció tutorial, 
promovent en els joves de 1r i 2n d’ESO, tot un seguit de competències 
educatives, que tinguin una transferència directa en la seva vida quotidiana; i, 
conseqüentment, ens ajudin a millorar el clima de convivència del centre. 
 
Taula 1.  
 

Històric d’expedients i faltes d’ordre del centre.  
 
 

Històric d’expedients  

Curs 13-14 Curs 14-15 Curs 15-16  
(2º Trimestre) 

61 70 66 

Històric falta d’ordre 

Curs 13-14 Curs 14-15 Curs 15-16  
(2º Trimestre) 

108 626 578 
Nota. Dades facilitades pel centre. Font: Històric d’expedients i falta d’ordre de l’Institut Les Àligues.  
 

 
Taula 2: 
 

Històric d’expedients i faltes d’ordre dels cursos de 1r i 2n ESO.  
 

 Històric d’expedients Històric faltes d’ordre 
Curs 13-14 Curs 14-15 

 
Curs 15-16 

(2n T) 
Curs 13-14 Curs 14-15 Curs 15-16 

(2n T) 

1r ESO 34 15 24 47 156 166 

2n ESO 9 31 26 17 227 200 
Nota. 2n T= Segon trimestre. Dades facilitades pel centre. Font: Històric d’expedients i falta d’ordre de l’Institut Les 
Àligues.  
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Sobre aquesta anàlisi plantejada, de la realitat del centre; sobre la preocupació 

manifestada per part del Departament d’Orientació, en relació a la manca de 

competències que tenen els joves de 1r ESO, per gestionar les seves emocions, 

els seus sentiments i manejar els conflictes; sobre la immunització sorgida cap a 

les mesures correctores que s’apliquen des del centre; i sobre l’encàrrec que 

se’m realitza des del context d’orientació educativa –que es presenta de manera 

més detallada en l’apartat 3. Metodologia-; neix #LIFESKILLS, un projecte 

emmarcat dins l’acció tutorial, de 1r i 2n ESO, que apostat per prendre les 

Habilitats per a la vida, promogudes per l'Organització Mundial de la Salut 

(OMS), com a eix de referència, al considerar que aquestes no només mostren 

tot un seguit d'evidències educatives que certifiquen un clar empoderament a 

les persones a les quals han anat destinats els diferents projectes, plans i 

programes, que les agafaven com a referent –veure l’apartat 2.7. Habilitats per 

a la Vida, experiències socials i escolars-; sinó que, d'una manera més 

contextualitzada, responien a la perfecció i de manera integral a les necessitats 

educatives de l’alumnat del centre, pel fet que abordaven les diferents habilitats 

a partir de tres eixos fonamentals -habilitats socials (empatia, comunicació 

assertiva i relacions interpersonals), cognitives (presa de decisions, control de 

problemes i conflictes, pensament creatiu i pensament crític) i emocionals 

(autoconeixement, gestió d'emocions i sentiments, i gestió de tensions i estrès)-

, que l’equip psicopedagògic considerava que s’havien de fomentar de manera 

urgent en els discents, amb l’objectiu principal de millora la convivència 

escolar, a partir del seu empoderament, tant a nivell d'aula, com del propi 

centre.  

A partir d'aquest plantejament, es presenta aquest TFM, que cerca, com a 

objectiu formatiu principal, acabar de consolidar les competències que es 

recullen en la Guia del Pràcticum, que es consideren que en finalitzar aquest 

màster, com a futurs/es orientadors/es, hem de tenir adquirides; en especial 

ressaltant la vuitena competència, que expressa que hem de “ser capaç 

d'elaborar una programació d'acord amb l'organització i el desenvolupament 

adient i adaptat del currículum, integrant de manera quotidiana l'equitat, 

l'educació emocional i l'educació en valors en els processos d'ensenyament-

aprenentatge i la intervenció educativa” (Bautista i Castejón, 2011, p.7). 

Així doncs, a partir de tot aquest entramat, finalment, per acabar de materialitzat 

i dotar d’identitat l’estratègia educativa, s'ha optat per anomenar el projecte que 

es mostra a continuació, sota el distintiu de #LIFESKILLS, compost per dos 

elements principals, Lifeskills, que és la traducció literal a l'anglès de les 

Habilitats per a la vida, i el símbol # -hastag-, que ens apropa a aquella dimensió 

defensada per Feixa (2015), que ens parla que, a causa de la quantitat de canvis 

sorgits a voltant de l'era digital, el jovent hem passat de la dimensió 

generació@ a la #generació.  
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2. Marc teòric i legal  

 
Per comprendre l’estratègia educativa que es presenta en aquest TFM –veure 
apartat 4. Proposta educativa-, considero convenient adjuntar-vos als/les 
lectors/es, en els següents subapartats, una breu descripció sobre els aspectes 
claus que l’emmarquen, com són: els elements principals que giren entorn les 
característiques generals dels subjectes als quals va dirigida l’acció –veure 
apartat 2.1. Alerta, l’adolescència 3.0 ja està aquí! i 2.2. L’atenció a la 
diversitat, caminem plegats cap a la inclusió?-; el panorama global de les 
conductes disruptives –veure 2.3. L’augment de conductes disruptives, un 
fet aïllat i verídic?-; el marc normatiu i els documents de centre, que 
sustenten i permet la configuració d’aquesta pràctica educativa –veure 2.4. 
L’autonomia pedagògica, ja és un fet! i 2.5. Del PEC al PAT, passant pel 
PAC, un camí ple de decisions conjuntes-; i la teoria que recull les Habilitats 
per a la Vida, així com un conjunt d’experiències significatives, que ens mostren 
que treballar-les, no només empodera als joves per a la seva vida, tan personal 
com escolar, sinó que també beneficia al conjunt de la comunitat -2.6. Les 
Habilitats per a la Vida i l’OMS i 2.7. Habilitats per a la Vida, experiències 
socials i escolars-.  
 
 

2.1. Alerta, l’adolescència 3.0 ja està aquí! 

 

L’adolescència, aquella etapa, que hem pogut analitzar de manera més 

profunda a partir del mòdul Desenvolupament, aprenentatge i educació, que a 

través de la construcció social postmoderna, l’esbossem de pur conflicte 

intern i inestabilitat emocional, d’impulsivitat, de constants canvis físics, psíquics 

i biològics, de recerca de la pròpia identitat, que, en un món canviant i inestable, 

es rebel·la, contra la forma de vida adulta, orienta aquesta intervenció.  

L’adolescent d’avui (3.0), en un context de transició de canvi, de la societat 

industrial cap a la de la informació, expressada per Castells (2005), ha establert 

noves formes de relacionar-se, que han afectat principalment a la formació de 

la seva pròpia identitat. Tal com expressa Funes (2011), en aquest nou context, 

marcat per un consumisme desenfrenat, s’ha generat una forta societat de la 

imatge, on sembla que prima més les aparences que no pas la realitat.  

Amb l’aparició i la posterior evolució de les noves tecnologies, els adolescents, 

han marcat un abans i un després en la manera d’interactuar amb el món. 

Aquestes noves formes de comunicació digital, tal com expressa el mateix 

Castells (2005), han revolucionat i configurat les velles estructures de relació 

i interacció off-line (cara a cara), tot donant peu a una transformació social, 

que ha generat nous rituals de comunicació en les relacions interpersonals 

(Feixa, 2006); fins al punt que, cada cop amb més freqüència, els processos de 

socialització, sobretot dels més joves, es realitzen a través dels espais virtuals 

(on-line). Per aquest motiu, no és d’estranyar que les anomenades xarxes socials 

hagin esdevingut pels adolescents una nova forma de vida, una alternativa per 

la creació d’una identitat virtual/digital. A través d’espais com el Facebook, 

Instagram, Twitter, etc., els adolescents comparteixen, amb tota llibertat, tot un 
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seguit d’informacions privades i personals -data i lloc de naixement, aficions, etc.-

, amb la intenció de satisfer les seves necessitats d’expressió. Aquesta nova 

dinàmica, tal com expressa el mateix Goffman (2001), ha generat un espai 

virtual a través el qual els adolescents es presenten davant dels altres, tot 

construint i transformant la pròpia identitat, que a diferència de la relació off-

line, ha permès que aquesta sigui múltiple i canviant, al mateix temps que pot 

ser alterada, fragmentada, falsejada i inclús ocultada, segons el que li convingui 

a l’adolescent. Així doncs, aquests últims, gràcies a la mediació tecnològica, 

tenen plena llibertat per interactuar amb els altres, sobrepassant fronteres 

físiques i geogràfiques, tot creant una autorepresentació –verdadera o incerta-, 

a partir d’un perfil digital desitjable.  

Aquesta realitat, com a docents, és fonamental conèixer-la, ja que a partir 

d’aquesta nova manera de ser i representar-se davant el món, els 

adolescents configuren la seva pròpia identitat, al mateix temps que 

modifiquen les velles estructures d’ensenyament i aprenentatge; en una etapa 

marcada per continus canvis, dedicions i un fort desenvolupament físic, afectiu, 

cognitiu i psicosocial –veure Taula 3-; i on sembla que l’escola actual, no acaba 

de donar resposta real a les necessitats demandades d’aquests. 
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Taula 3: 

El procés evolutiu de l’adolescència a través dels seus àmbits de desenvolupament. 

PROCÉS EVOLUTIU EN L’ETAPA DE L’ADOLESCÈNCIA  

Àmbits de desenvolupament Característiques 

 
 
 
 
 

Biològic 

Procés d’acceleració dels canvis físics (augment de pes  i talla, sexualització de les formes corporals, creixement 
mamari en les noies i del penis dels nois, canvi de veu, etc.). 

Aspecte més usual en la primera pubertat, sobretot de les noies, però depenen també en primera instància dels factors 
biològics de cada adolescent, l’aparició de la menarquia i espermaquia. 

La sexualitat formarà part latent en aquesta etapa (maduresa sexual).  La masturbació com a font de autoestimulació 
genital. 

Increment de les secrecions hormonals (estrògens i progesterona, en les noies, i testosterona en els nois). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognitiu (psicològic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cognitiu (psicològic) 

Canvi en la mielinització dels axons, que fa créixer exponencialment el ritme del traspàs de la informació nerviosa a 
l’escorça.  

Eliminació i reestructuració del procés de sinapsis, desenvolupats durant la infantesa i la pubertat, que provoca una 
disminució considerable de la densitat sinàptica dels lòbuls frontals, fet que fa augmentar l’eficiència dels circuits 
sinàptics que encara es produeixen. Increment de la capacitat de processament. 

Es continua desenvolupant el lòbul frontal fins a l’adultesa.  

Trets psicològics característics de l’etapa: impulsivitat, augment de la cerca d’estímuls i les conductes de risc.  

Activitat de l’amígdala superior que la de l’adultesa, fet que comporta un grau de visceralitat superior.   

Nova estructura lògica (operacions formals), que propicien un  raonament formal: l’adolescent és capaç de reflexionar 
més enllà del propi present, sobre el que podria ser, les possibilitats, sobre hipòtesis, etc. 

Canvis considerables en les habilitats cognitives, no només en l’augment dels sistemes memorístics, sinó també en 
la velocitat del processament de la informació. Els processos cognitius bàsics arriben al nivell de maduresa funcional, 
que obre la porta als processos superiors. 

Es modifiquen les estratègies atencionals i de solució de problemes concrets.  

Egocentrisme adolescent.  

Desenvolupament dels processos metacognitius.  

Cognició epistèmica.  

Raonament intuïtiu: tot i que amb l’edat s’utilitza més la lògica, una àmplia part dels adolescents acceptes arguments, 
que poden ser del tot qüestionables, si tenen suficients raons intuïtives per creure-ho.  

Pensament recursiu.  

Desenvolupament dels processos d’introspecció en diferents espais de la vida (amistat, amor, justícia, ètica, etc.). 
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Emocional 

Aparició de nous impulsos com la sensació d’enamorament, la imaginació romàntica i les fantasies sentimentals; les 
quals poden comportar estats d’ansietat, desil·lusió, etc.  

Invulnerabilitat.  

Augment d’aspectes en relació a l’autoconcepte: s’inclouen a més dels elements físics i de comportament, 
característics de la infantesa, aspectes tals com la personalitat, els sentiments, els valors, el rol desenvolupat en el 
grup, etc.; hi ha una presa de consciència en relació a les múltiples característiques que integren el jo; analitza diverses 
maneres ser (jo ideal), entre altres aspectes.  

Crisis psicosocial.  

Recerca de la pròpia identitat. Moment de difusió de la identitat. 

Ansietat i depressió són els problemes més característics d’aquesta etapa.  

 
 
 
 
 
 
 

Social 

Desenvolupament de la identitat de gènere.  

La vida social radica entre el grup d’iguals, les amistats. Agafa força el vincle amb els amics i la parella. 

Canvi en la concepció de l’amistat i dels grups (etapa d’explosió, caracteritzada per sentiments de lleialtat i la 
confiança).  

“Pèrdua” de les figures paterna i materna: període d’emancipació tutelar, de distanciament, de disminució dels rols 
d’afecció, etc.  

Escolten els consells dels seus familiars quan estan relacionades amb qüestions morals i orientacions educatives i/o 
professionals; mentre que per aspectes tals com les relacions grupals i les activitats del seu temps lliure, escullen les 
amistats. 

Passen d’un estat de dependència cap a la figura adulta a un d’autonomia, “dessatel·lització” (Ausubel i Sulliven, 
1970).   

Declinació de les normes d’autoritat materna-paterna i escolar. Estat de rebel·lia constant. 
 

 
Nota. Adaptacions. Fonts: Ausubel i Sulliven (1970), Burunat (2004), Centerwall (1996), Coleman (1984), Epistein i Johnson (1998), Miras i Onrubia (2004), Moreno (2009) i Perinat et. al (1997). 
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2.2. L’atenció a la diversitat, caminem plegats cap a la inclusió? 

 

En la societat globalitzada en la qual estem submergits, l’educació cada 

vegada més requereix noves formes de participació i interrelació (Gerver, 

2010). La població, és cada vegada més diversa i, com a conseqüència d’això 

tal com hem vist a partir del mòdul d’Educació inclusiva i atenció a la diversitat, 

els estudiants en les escoles i instituts també ho són. 

Diferents necessitats educatives, de múltiples tipologies i graus diversos, 

gràcies al canvi de consciència social sobre el tractament de la persona amb 

discapacitat, que d’alguna manera es reflecteix en l’evolució patida del marc 

normatiu educatiu -veure Taula 4-, conviuen en una mateixa institució, 

donant pas a un intercanvi d’experiències, que poden generar certs conflictes, 

però que a la vegada poden enriquir exponencialment els processos 

d’ensenyament i aprenentatges que es presenten als diferents membres de la 

comunitat educativa.  

 
 

Taula 4: 
 

La legislació educativa en el marc de l’atenció a la diversitat. 
 

LA LLEI EDUCATIVA EN MATÈRIA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

NIVELL ESTATAL (ESPANYA) 

Normativa Articles 

Constitució Espanyola, 1978. Qualsevol persona, independentment les seves pròpies característiques, 
siguin de la tipologia que sigui (físiques, intel·lectuals, socials, etc.), tenen 
dret a rebre una educació sense cap tipus de discriminació i/o 
diferenciació (art. 27). 

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social dels minusvàlids. 

L’alumnat minusvàlid, sempre que sigui possible, s’ha d’integrar en el 
sistema educatiu ordinari (títol IV). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació –posterior modificació 
LOMCE-. 

Els centres amb titularitat pública o privats concertats, han d’apostar per 
una escolarització sense exclusions (preàmbul); que l’atenció a la 
diversitat és un dels principis fonamentals que emmarca tota l’educció 
bàsica (art. 1 i 4); i que l’escolarització d’alumnat amb necessitats 
educatives especials (NEE), s’emmarcaran pels principis de 
normalització i inclusió (art. 74). 

NIVELL AUTONÒMIC (CATALUNYA) 

Normativa Articles 

Decret 117/1984, d’ordenació de 
l’educació especial per a la seva 
integració al sistema escolar ordinari. 

Tot infant o jove, en edat de ser escolaritzat, té dret a gaudir del dret 
d’educació, recollit en l’article 27 de la Constitució, dins del sistema 
escolar ordinari (introducció i art. 4). 

Decret 299/1997, de 25 de novembre, 
sobre l’atenció educativa a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials. 

L’alumnat amb NEE, en la mesura que sigui possible, s’ha de mantenir 
dins del sistema escolar ordinari (art. 4). 

Estatut d’autonomia, 2006 L’alumnat amb NEE tenen dret a accedir al sistema educatiu, tal com 
estableixen les lleis estatals (art. 21). 

Decret 143/2007, de 26 juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria -posteriors 
modificacions Decret 51/2012, i Decret 
187/2015. 

Recull, com un dels seus principis generals, l’atenció a la diversitat (art. 
1). 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació. 

Recull, evolucionant el concepte d’integració, que un dels principis rectors 
del sistema educatiu català és la inclusió escolar (art. 2), a partir del qual 
s’ha d’oferir a tots els infants i joves, sense cap tipus de distinció 
(discapacitat, nivell socioeconòmic, etc.), l’oportunitat de ser un membre 
actiu de la classe ordinària (preàmbul). 

 

Nota. NEE= Necessitats Educatives Especials. Adaptació. Fonts: Constitució Espanyola (1978), Llei 13/1982, Llei 
Orgànica 2/2006, Decret 117/1984, Decret 299/1997, Estatut d’autonomia (2006), Decret 143/2007 i Llei 12/2009. 
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En aquesta línia de convivència, actualment, fer esment de l’educació o escola 
inclusiva suposa parlar de tot un repte educatiu que, implicant al conjunt de la 
comunitat educativa, ha de propiciar la concepció de la pròpia institució escolar 
com un espai d’aprenentatge cooperatiu, que, superant qualsevol concepció 
i/o estratègia d’exclusió (escoles d’educació especial), separació (USEE) i 
integració (s’inclou un alumne amb NEE dins de l’aula ordinària, però realitza un 
dossier individual a part dels continguts i les activitats que realitzen els/les 
seus/seves companyes/es), reconegui una normalització educativa, de les 
mans d’una educació democràtica, en tota la seva globalitat. 

“La educación inclusiva no es simplemente emplazar al alumnado con discapacidades en el aula 

con sus compañeros y compañeros discapacitados (per exemple USEE), no es mantener a estos 

en un sistema que permanezca inalterado (per exemple introducció dins de l’aula ordinària, però 

amb tasca diferenciada de la resta), no consiste en el que el profesorado especialista dé respuesta 

a las necesidades del alumnado con hándicaps en la escuela ordinaria (per exemple vetlladores) 

–parlem d’integració-. La educación inclusiva tiene que ver con cómo, dónde, por qué i con qué 

consecuencias educamos a todo el alumnado” (Barton, p.126).   

Així doncs, entendre la inclusió en termes escolars, implica reconèixer, a partir 
d’un canvi substancial del paradigma educatiu convencional/tradicional 
(Barton, 1988), que aquest és procés mitjançant el qual es dóna resposta a la 
diversitat i s’ofereix al conjunt dels infants i joves, sense cap tipus de distinció 
ni diferenciació, l’avinentesa de formar part d’un mateix grup classe, a partir 
del foment d’una educació de tots/es i per a tots/es (Carbonell, 2015, i Pujolàs, 
2004). 

 “Hablar de educación inclusiva, des de la cultura escolar, requiere estar dispuestos a cambiar 
nuestras prácticas pedagógicas para que cada vez sea menos segregadoras y más humanizantes. 
Esto implica un cambio en la mentalidad del profesorado respecto a las competencias y culturales 
de las persones con discapacidad intelectual; implica cambiar los sistemas de enseñanza y 
aprendizaje y el modo de desarrollar el currículum; representa que ha de cambiar la organización 
del espació y el tiempo escolar; y significa que ha de cambiar los sistemas de evaluación” (Barton, 
p. 126).  

2.3. L’augment de les conductes disruptives, un fet aïllat i verídic? 

 
Des d’una mirada de comprensió més global, si atenem de manera fictícia a 
l’estudi de cas, que hem treballat de manera transversal en diferents mòduls del 
màster -Principis i models d'intervenció psicopedagògica; Desenvolupament, 
aprenentatge i educació; i Societat, família i educació-, en el que es descriu la 
preocupació del cos docent en relació a la reiteració de conductes 
disruptives dins de les aules, per part d’un gran gruix de discents; així com, des 
d’una dimensió més verídica, a les diferents entrades realitzades pels/les 
meus/meves companys/es en els seus respectius portafolis docents, que s’han 
generat a partir del Pràcticum, a l’intercanvi d’impressions entre els diferents 
companys/es docents, que treballen en els diferents instituts de la població, i 
a la recerca de notícies relacionades amb el tema –veure Taula 5-; detectem 
que aquesta realitat que es presenta en l’institut Les Àligues, en relació a 
l’augment de les conductes disruptives en les aules i a la ineficiència de 
mesures correctives, no és un factor aïllat, sinó que sembla reproduir un patró 
de comportament generacional comú per molts centres, que s’insereixen dins del 
sistema educatiu català i inclús estatal; és més, si fem una comparació amb el 
desenvolupament dels historials de faltes d’ordre i d’expedients del centre, amb 



#LIFESKILLS 
 

13 
 

les notícies recollides –veure Taula 5-, podem detectar com en ambdós casos, 
es destaca que, a partir del curs escolar 13-14, les conductes disruptives han 
anat en augment fins al dia d’avui. Un fet si més no curiós, que segurament, des 
d’una anàlisi des del camp més antropològic, ens podria ajudar a comprendre 
aquesta situació des d’un altre punt de vista, però que de moment, atenent a la 
finalitat d’aquest TFM, deixarem al marge.  
 
 
Taula 5: 
 
Selecció de notícies relacionades amb l’augment de conductes disruptives dins dels centres 
escolars estatals. 
 

RECULL DE NOTÍCIES SOBRE L’AUGMENT DE CONDUCTES DISRUPTIVES EN LES AULES 

Diari  
(enllaç noticia) 

Titular Dades rellevants 

ABC.es 
(05/07/13) 

“Aprenda a resolver los 
conflictos en las aulas”. 

Les conductes conflictives en les aules, són un 
reflex de la situació social actual.  

El mundo 
(19/11/14) 

“Repunta la conflictividad y 
la violencia en las aulas”. 

En el curs 13-14, després d’uns anys en el que les 
conductes conflictives s’havien reduït, aquestes han 
incrementat exponencialment.  

República.com 
(19/11/14) 

“Se dispara la violencia y 
la conflictividad en las 

aulas”. 

El percentatge de professors/es, que denuncien que 
tenen problemes per desenvolupar les seves 
classes, per qüestions indisciplinaries del seu 
alumnat, ha passat del 23 al 25, en només un curs 
escolar.  

elPeriódico 
(19/11/14) 

“Deu professors al dia 
demanen assistència per 

agressions i insults” 

Al curs 13-14, un total de 3.345 docents van 
demanar ajuda. 

Aldia.cat 
(01/12/14) 

“Augmenta la violència i la 
conflictivitat a les aules” 

Les conductes disruptives augmenten en les 
primeres edats. Un 40% de les denúncies que recull 
l'estudi del qual es fa referència en la notícia, 
corresponen a l'etapa de primària. 

La voz de Galicia 
(14/11/15) 

“Los profesores alertan del 
aumento de expedientes a 

niños de primaria”. 

L’ANPE de Galicia informa que en el curs 14-15, ha 
expedientat a 32 infants de primària, un augment de 
dos respecte al curs 23-14. 

Sorianoticias.com 
(20/11/15) 

“Denuncian el aumento de 
conflictividad en las aulas” 

Considerable augment de les denúncies fetes pels 
docents a l’ANPE de Castella i Lleó, en relació a la 
violència rebuda en les aules. Es destaca que 
aquest augment comença a despuntar en el curs 
13-14. 
   

El Norte de 
Castilla 

(21/11/15) 

“Los ataques al 
profesorado se duplican 
en un año con acosos, 

amenazas y agresiones”. 

La conflictivitat, a nivell de comunitat, augmenta en 
primària, així com el nombre d’expedients escolars. 
(s’ha passat de 36, pel curs 12-13, a 46, del 13-14, 
i 57, al 14-15). 

 

Nota. Adaptació. Fonts: Europa Press. (01 de desembre de 2014), Europa Press. (19 de novembre de 2014), J.M. (5 

de juliol de 2013), La voz. (14 de novembre de 2015), República.com. (19 de novembre de 2014), Sanmartín, O. (19 de 

novembre de 2014), Sorianoticias.com. (20 novembre de 2015) i Rábade, R. (21 de novembre de 2015). 

 

Finalment, abans de continuar desenvolupant els altres apartats, en la dimensió 
de centre, en relació a l’augment de les conductes disruptives, que es 
reflecteixen en l’elevat índex de les faltes d’ordre i expedients, hem de fer un petit 
incís, per tal de ser els més objectius possibles a l’hora d’analitzar la situació 
viscuda i intentar cercar altres punts de vista per entendre-la.  
 
Des de l’equip directiu, una de les possibles hipòtesis que es contempla, davant 
d’aquest augment, es que des del curs passat (2014-2015), és va començar a 
implementar, els registres on-line de faltes, a través de la plataforma eductiva 

http://www.abc.es/familia-educacion/20130705/abci-curso-conflictos-aula-201307041246.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/19/546c9185268e3ecf1f8b4578.html
http://www.republica.com/2014/11/19/se-dispara-la-violencia-y-la-conflictividad-en-las-aulas/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/deu-professors-dia-demanen-assistencia-agressions-insults-3702088
http://www.aldia.cat/catalunya/noticia-augmenta-violencia-conflictivitat-les-aules-20141201111407.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/11/14/profesores-alertan-aumento-expedientes-ninos-primaria/0003_201511C14P11991.htm
http://sorianoticias.com/noticia/2015-11-20-denuncian-aumento-conflictividad-aulas-28242
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201511/21/ataques-profesorado-duplican-acosos-20151121121838.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201511/21/ataques-profesorado-duplican-acosos-20151121121838.html
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de referència, amb la intenció d’implementar pràctiques més eficients i 
eficaces que comptabilitzessin el nombre total de faltes i expedients del centre, 
estructurat per cursos, per una posterior valoració en relació als indicadors de 
progrés, amb la que es donava accés immediat als docents per trametre-les, 
des dels seus propis suports digitals (tauletes, portàtils, etc.); fet que ens porta a 
pensar que, tot i els beneficis que aquesta iniciativa aporta a l’hora d’una 
posterior avaluació, s’ha creat, en relació als cursos anteriors, una tendència 
molt més elevada a posar-les de manera habitual, que ha propiciat un ambient 
d’amenaces i immunitzacions.  
 
Així doncs, estem magnificant aquestes conductes? Existeixen de veritat, o són 
els propis docents qui les fomenten? L’advertència de posar-les, que es fa de 
manera habitual, fa que aquestes mesures perdin efectivitat, tal com 
expressaven en la presentació d’aquest document, o realment són les pròpies 
mesures les que no tenen efectivitat? Preguntes que ens poden servir per 
desenvolupar estratègies complementàries, sobretot en la dimensió de la 
reflexió docent, però que les deixarem en un segon terme, enfocant l’atenció 
cap a la proposta educativa que es planteja en aquest treball. 
 

2.4. L’autonomia pedagògica, ja és un fet!  
 

Gràcies a la transferència de competències, en matèria educativa, del marc 

estatal i l’autonòmic –Catalunya-, així com el posterior desplegament de 

l’autonomia pedagògica –veure Taula 6-, que atorga el Departament als 

centres educatius catalans, aquests últims poden, d’acord amb la seva realitat 

concreta, elaborar i implementar mesures organitzatives, curriculars, 

metodològiques, etc., que donin una resposta directa a les necessitats i 

demandes educatives de la pròpia institució; indicacions, que de manera 

pràctica, trobem materialitzades a partir de l’elaboració d’aquest projecte
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Taula 6 

 

La legislació educativa en el marc de l’autonomia pedagògica dels centres educatius. 

 
LA LLEI EDUCATIVA EN MATÈRIA D’AUTONOMIA PEDAGÒGICA 

NIVELL ESTATAL (ESPANYA) 

Normativa Articles 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació –posterior 
modificació LOMCE-. 

Recull que els centres educatius, per poder ajustar les seves actuacions a la realitat concreta, així com a 
les necessitats del seu alumnat, necessiten un cert marc d’autonomia, el qual vindrà determinat per 
l’Administració corresponent, en el desplegament de la normativa autonòmica, la qual haurà d’establir els 
criteris educatius i avaluatius comuns (preàmbul); el principi d’atenció a la diversitat, permet als centres 
educatius prendre mesures organitzatives i/o curriculars d’atenció a la diversitat adequades a les seves 
necessitats pròpies, d’acord amb el principi d’autonomia pedagògica (preàmbul); que aquesta autonomia 
segueix una línia de concreció, que va des de l’Estat, passant per les Comunitats Autònomes i les 
corporacions locals, fins a arribar al nivell de centre (art.1); que els poders públics hauran de posar especial 
atenció a l’autonomia pedagògica, per tal de garantir una qualitat en l’ensenyament (art.2); que les 
Administracions han de potenciar aquesta autonomia, així fer-ne un seguiment i una avaluació, i que 
gràcies a aquesta els centres podran desplegar currículum (art. 6), que en el marc de l’educació secundària, 
els centres disposaran d’aquesta autonomia per organitzar els grups, així com les matèries, de manera 
flexible, atenent al principi d’atenció a la diversitat (art 22); que els centres haurà de disposar de l’autonomia 
pedagògica, així com organitzativa i de gestió, que els permeti  elaborar el seu propi projecte educatiu i 
de gestió, i les normes d’organització i de funcionament de la institució, així com optar per adoptar 
experimentacions, plans de treballs concrets, formes pròpies d’organització i de normes de convivència, 
ampliació de l’horari escolar, gestionar l’horari lectiu, etc., d’acord amb les normatives desplegades per les 
Administracions (art. 120); a partir del reforç de l’autonomia es promourà la recerca de la qualitat dels 
centres educatius (art.122); i que gràcies a aquesta els òrgans de coordinació didàctica poden establir els 
recursos educatius que s’utilitzaran en un centre (art. 157). 

 

NIVELL AUTONÒMIC (CATALUNYA) 

Normativa Articles 

Decret 143/2007, de 26 juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria -posteriors modificacions Decret 51/2012, i 
Decret 187/2015. 

Recull que, en el marc d’autonomia (pedagògica, d’organització i de gestió), és competència dels centres 
educatius el desplegament curricular d’acord amb la realitat del centre, i que l’exercici d’aquesta ha d’anar 
acompanyada de mecanismes d’avaluació i rendiment de comptes a l’Administració (introducció); que el 
Departament d’Educació és l’encarregat de fomentar aquesta autonomia i per fer-ho potenciarà la funció 
directiva, a partir de la transferència de competències de lideratge; que en aquest marc d’actuació els centres 
hauran d’elaborar el seu PEC, i podran desenvolupar experiències innovadores, formes organitzatives 
diferenciades, modificacions horàries, etc., d’acord amb el que dictamina la normativa (art. 23). 
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Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Expressa que per garantir el principi d’inclusió, la llei transfereix als centres educatius autonomia (preàmbul); 
que uns dels principis específics del sistema és la pròpia autonomia de cada centre (art. 2);  que en relació a 
l’autonomia pedagògica, els centres docents són els encarregats de concretar i adequar el currículum escolar 
a la realitat (art. 53); que en el marc d’autonomia dels centres aquests han de contribuir a l’aplicació del principi 
d’inclusió, al respecte per a la coeducació, l’establiment de regles adscrites sobre els principis democràtics, 
etc. (art. 77); que les institucions educatives disposen d’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió, que 
en l’exercici d’aquestes els centres  poden plantejar-se objectius addicionals, així com definir les estratègies 
que implementaran per dur-los a terme,  i que aquesta autonomia s’ha d’enfocar sempre des de la mirada de 
l’equitat i l’excel·lència educativa (art. 90); que és responsabilitat dels centres, en el benefici de la seva 
autonomia, redactar el conseqüent PEC (art. 91); que l’autonomia pedagògica d’aquells centres que 
s’inscriuen dins del Servei d’Educació de Catalunya, la poden gaudir a partir d’un marc curricular preestablert; 
que l’autonomia pedagògica mai pot comportar discriminació d’admissió de l’alumnat; i que, en els centres 
públics, són els directors els encarregats d’impulsar aquesta autonomia (art. 97). 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius 

Dicta que l’autonomia dels centres recull l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió (art. 2); que l’Administració 
ha de donar suport a aquesta autonomia (art. 3); que el PEC, en el marc d’aquesta autonomia, l’ha de 
confeccionar el propi centre (títol I, capítol 1); que la concreció curricular també és responsabilitat de les 
institucions educatives (títol I, capítol 2); i que de la mateixa manera els centres han de definir les seves 
normes d’Organització i funcionament (títol 1, capítol 3). 

 

Nota. LOMCE= Llei Orgànica de Millora de la qualitat educativa. PEC= Projecte eductiu de centre. Adaptació. Fonts: Llei Orgànica 2/2006, Decret 143/2007, Llei 12/2009 i Decret 102/2010. 
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2.5. Del PEC al PAT, passant pel PAC, un camí ple de decisions 

conjuntes 

 

A partir de tota l’articulació legislativa presentada fins al moment, arribant a nivell 

de concreció de centre, tal com es desplega i es detalla en el Decret 102/2010, 

que ens parla de l’autonomia de les institucions educatives, la posada en marxa 

d’aquest projecte, que s’articula en els apartats posteriors, és possible gràcies 

als elements que es concreten en el PEC, el Projecte d’Atenció a la Diversitat 

(PAD) i el Pla d’Acció Tutorial (PAT) –veure Taula 7- del centre Les Àligues, 

que mantenint una coherència pedagògica, permeten el seu desplegament.   

 

Així doncs, tal com vam veure a partir del mòdul Assessorament psicopedagògic 

mitjançant projectes educatius de centre, les estratègies educatives 

conjunten, inscrites en un centre concret, així com les pròpies pràctiques 

docents, no han de ser confoses amb el dret de càtedra, i han d’agafar, com a 

punt de referència, els criteris educatius conjunts i consensuats emmarcats 

en el PEC; per aquest motiu, en la concreció d’aquest projecte, es tenen en 

consideració els aspectes presentats en l’annex anterior –veure Taula 7-.  
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Taula 7: 
 

Elements dels documents interns que es prenen com a referència per mantenir la coherència pedagògica de l’actuació educativa.  

 

ORIENTACIONS ADSCRITES AL PEC, PAD i PAT DEL CENTRE  

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

Element Descripció 

Trets d’identitat Aconseguir formar a persones educades i formades en el pluralisme i els valors democràtics, a parir de la 

convivència en llibertat; integració de l’alumnat del centre dins de la societat catalana; compromís, valors 

democràtics, respecte pels drets humans i solidaritat, són quatre eixos fonamentals que donen identitat al centre; 

el respecte pel medi ambient; coeducació; i fomentar l’esperit de recerca; atenció a la diversitat. 

Objectius Els objectius que destaco són: Orientar i ajudar l’alumnat en la pràctica de la convivència, la solidaritat i la no 

discriminació per raons de sexe, origen o condició; i impulsar iniciatives i estratègies per a la millora de la qualitat 

educativa en el marc del projecte educatiu (PEC). 

Valors Des del centre es pretén educar en valors tot: Potenciant bons hàbits, actituds i valors (d’estudi, de convivència, 

de lleure, de salut, d’autocrítica), que els donin seguretat i capacitat de voler ser millors ciutadans; afavorint 

l’autonomia personal, la participació, la inclusió, el diàleg, la igualtat, la tolerància, la convivència i la sensibilitat; 

afermant la comunicació, la cooperació, la solidaritat i el respecte a les diferències i a les normes col·lectives; i 

respectant les persones, les opinions, les idees, la diferència, el centre, l’entorn i el medi ambient (PEC). 

Projecte d’Atenció a la Diversitat (PAD) 

Element Descripció  

Objectius Es pretén motivar als alumnes que presenten NEE de l’institut; ajudar-los en el seu procés de construcció personal 

i social, així com en el seu rendiment acadèmic, tot fonamentat l’autonomia personal, a partir de tot un seguit de 

dinàmiques positives que els ajudi a optimitzar els seus coneixements, tot facilitant-los el procés d’ensenyament 

i aprenentatge.  

Funcions de les orientadores educatives Reunir-se amb la Coordinació pedagògica per acordar, de manera consensuada les activitats, que es 

desenvoluparan en el marc del Pla d’Acció Tutorial; i col·laborar amb ella en l’elaboració de projectes pedagògics 

relatius a la recerca d’estratègies educatives que donin resposta directe a les necessitats del centre.  

Atenció a la diversitat 

(tipologia d’alumnat) 

La diversitat que acull actualment el centre és: retard significatiu d’aprenentatge; retard d’aprenentatge (dificultats 

de comprensió, expressió, raonament lògic, etc.); retard d’aprenentatge motivat per situacions socials o culturals 

desafavorides; trastorns de l’aprenentatge (TA): TDAH- Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, dislèxia i 

d’altres; incorporació tardana al nostre sistema educatiu; dèficit sensorial (visual, auditiu); discapacitat psíquica i 

motriu; trastorns greus de personalitat o de conducta; altes capacitats i malalties prolongades (PAD). 
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Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

Element Descripció  

Continguts Els continguts, descrits de forma competencial, pels que aposta el PAT són: el fet d’aprendre a ser un mateix 
(autoconeixement, autoestima, etc.); aprendre a ser autònom (participar i orientar la presa de decisions, cura d’un 
mateix i de l’entorn, etc.); aprendre a aprendre (capacitat de reflexió, d’escolta activa, de pensament divergent –
creativitat- i crític); aprendre a comunicar-se (expressió de sentiments i emocions, comunicació assertiva, etc.); i 
aprendre a viure junts (cooperació, treball en equip, etc.) (PAT).  

Objectius Potenciar l’autocontrol i la presa de decisions de l’alumnat, perquè aquest pugui interactuar de forma crítica amb 
el seu entorn; coordinar i consensuar la pràctica educativa docent; i afavorir la formació dels/les tutors/es per a 
que puguin desenvolupar les seves funcions tutorial de manera adequada a les necessitats del grup. 

Funcions del tutor/a Ensenyar a autoregular les emocions del grup; fomentar la cohesió del grup; afavorir la solidaritat i el suport mutu; 
realitzar un seguiment personal de l’alumne, i del grup classe, etc.  

Eixos per treballar per cicles 1r ESO: coneixement del nou entorn acadèmic; dinàmiques de grup i cohesió; autoconeixement de les pròpies 
actituds i capacitats; autoestima; reflexió sobre el propi aprenentatge; i valors de solidaritat amb els altres i de 
cura del medi ambient (PAT). 
 
2n ESO: dinàmiques de grup i cohesió; hàbits i tècniques d’estudi; autoestima; reflexió sobre el propi 
aprenentatge; i valors de solidaritat amb els altres i de cura del medi ambient (PAT). 

Metodologia de treball Es ressalta la importància de l’organització de l’aula; l’aposta per tècniques d’educació activa, que permetin a 
l’alumnat investigar, descobrir, raonar, experimentar, etc. 

Programació per cursos De 1r ESO es destaca: consolidar actituds de respecte a les diferències manifestades en els grups (sobretot 
atenent a les diferents procedències i destreses de l’alumnat); procurar cohesionar el grup classe i afavorir la 
màxima implicació de tots els alumnes; procurar que el grup conegui i valori les habilitats i els hobbies dels seus 
components i que es faci una reflexió positiva sobre el lleure; i acostumar els alumnes a desenvolupar un esperit 
crític constructiu a classe i al centre (PAT). 
 
De 2n ESO es destaca: facilitar a l’alumne que prengui consciència de les seves habilitats per potenciar-les, i de 
les seves dificultats per superar-les establint equips de treball per complementar les habilitats dels diferents 
alumnes del grup, tot fomentant la cooperació com a forma de treball; organitzar debats sobre temes d’interès del 
grup vetllant per la mecànica de participació, de respecte i de conclusions; acostumar els alumnes a respectar 
els pactes que es facin per millorar el funcionament de la classe; aconseguir que el valor de la tolerància sigui 
entès i assumit pel grup d’alumnes; trobar una manera eficaç de resoldre conflictes quotidians en els quals hi hagi 
la implicació dels alumnes i fer-los-hi veure (PAT). 

 

Nota. NEE= Necessitats Educativa Especials. Adaptacions i reproduccions literals. Fonts: PEC, PAD i PAT del centre Les Àligues. 
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2.6. Les Habilitats per a la Vida i l’OMS 
 

Les Habilitats per a la vida, és una iniciativa internacional promoguda per 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), des del 1993, que pretén 

empoderar, a través dels seus programes i projectes, que l’agafen com a 

referència –veure exemple en l’aparat 2.7. Habilitats per a la vida, experiències 

socials i escolars-, d’un conjunt de competències i habilitats psicosocials–

veure Taula 8-, als infants i joves, que es beneficien d’ells, amb la intenció que 

aquests adquireixen estils de vida saludables, a partir dels quals puguin fer 

front als reptes de la vida quotidiana, des d’una mirada proactiva, al mateix 

temps que s’aposta pel foment de la millora de la cohesió social, en la cerca 

d’una societat més equitativa, justa i solidària. 

 
Taula 8 

  

Les Habilitats per a la Vida. 
LES HABILITATS PER A LA VIDA 

Habilitats socials 

Habilitat  Descripció 

Empatia Habilitat innata a través de la qual les persones som capaces de posar-
nos en el lloc de l’altre, tot engegant un procés de solidaritat, tolerància 
i compassió, amb la intenció de poder comprendre millor les opinions i 
emocions dels altres, per així emetre una resposta que s’ajusti al 
context determinat, sense ferir la sensibilitat dels altres. 
 

Comunicació assertiva Habilitat comunicativa que ens permet expressar amb claredat a l’altre, 
a través dels respecte de la diversitat de pensaments i opinions, en un 
ambient d’estimació i tolerància mútua, el que pensem, necessitem o 
sentiment en un moment donat, d’acord amb el context concret. 
 

Relacions interpersonals Habilitat a través de la qual podem crear vincles afectius i socials amb 
les persones del nostre entorn, tot ajudant-nos a establir i mantenir 
relacions interpersonals significatives i positives, al mateix temps que 
ens ensenya a  allunyar-nos i bloquejar aquelles relacions tòxiques, 
que no permeten el nostre creixement individual.  

Habilitats cognitives  

Presa de decisions Habilitat que ens permet prendre les nostres pròpies decisions, 
valorant la millor opció de manera proactiva, òptima i precisa, en relació 
als nostres propis objectius; al mateix temps que ens ajuda a ser 
conseqüents, coherents i responsables de les determinacions 
adoptades. 

Control de problemes i 
conflictes 

Habilitat a partir de la qual podem enfrontar-nos als conflictes de la 
nostra vida diària de manera resolutiva, visualitzant-los com una font 
d’aprenentatge, d’oportunitat de canvi i de creixement tant personal 
com social. 

Pensament creatiu Habilitat que ens permet potenciar un pensament  divergent, en el que 
combinant la raó amb la passió, podem abordar la realitat des de 
diferents perspectives, tot trencant vells hàbits, per així idear, 
investigar, plantejar, crear, innovar i emprendre amb originalitat. 

 Pensament crític Habilitat cognitiva a través de la qual podem qüestionar-nos i avaluar 
amb decisió i precisió, de manera crítica i reflexiva, la realitat que 
l’envolta; jutjar la fiabilitat d’una font; avaluar les opinions i/o 
afirmacions dels/les altres; formular hipòtesis; comparar diferents 
punts de vista; etc.; tot superant les barreres ètiques que comporten 
els prejudicis i els estereotips.  

Habilitats emocionals 

Autoconeixement Habilitat que permet realitzar una mirada introspectiva sobre la 
persona, una anàlisi interna sobre les debilitats i les potencialitats del 
nostre ser. Gràcies a aquesta podem forjar el nostre propi projecte de 
vida, de manera proactiva, donant-li sentit i cercant la nostra pròpia 
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identitat personal. La configuració de la personalitat, l’autoestima i 
l’equilibri personal són aspectes determinants en el procés 
d’autoconeixença.  

Control d’emocions i 
sentiments 

Habilitat a través la qual podrem identificar i autocontrolar, sense 
prejudicis, racionalitzacions ni pors, les nostres emocions i sentiments, 
al mateix temps que ens permet reconèixer les dels altres.   

 Control de tensions i estrès  Habilitat que ens permet autogestionar i autocontrolar la nostra 
impulsivitat, cercant mecanismes i tècniques que ens ajudin a 
desenvolupar la capacitat de control de l’estrès i l’ansietat, que aquesta 
pot provocar.  

 

Nota. Adaptacions. Fonts: Edex. (2016a). Las Habilidades para la vida. Recuperat de http://habilidadesparalavida.net/ 
 

 

2.7. Habilitats per a la vida, experiències socials i escolars 

 
En aquest apartat, adjunto, en el següent annex –veure Taula 9-, tot un seguit 
d’experiències educatives (socials o escolars), de caràcter nacional i 
internacional, que agafant com a referent les orientacions realitzades per l’OMS, 
en relació a les Habilitats per a la Vida, evidencien que les pràctiques que es 
generen entorn aquesta iniciativa empoderen les persones a les quals van 
dirigides les diverses accions, perquè aquestes, de manera autònoma, forgin el 
seu propi projecte de vida.  
  
Taula 9 

  
Recull d’experiències socials o escolars que prenen com a eix de referències les Habilitats per a 
la vida promogudes per l’OMS.  
 

EXPERIÈNCIES RELACIONADES AMB LES HABILITATS PER A LA VIDA 

Àmbit Nacional 

Comunitat Experiència Breu explicació 

Aragó “Cine y salud” Programa per l’alumnat de secundària, promogut pel 
Govern d’Aragó, que pretén treballar, a partir del 
cinema, la promoció de la salut, a través de temes tals 
com la prevenció de la drogodependència, l’educació 
sexual, l’alimentació, la salut emocional, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

País Basc 

Educació per a la salut   
 
 
 
Edex és un organització compromesa amb l’acció 
socioeducativa, que agafa com a eix dels seus 
projectes i programes, el model conceptual de les 
habilitats per a la vida, treballant en tres àrees, 
educació per a la salut, prevenció de 
drogodependències i cultura ciutadana.    
 
 
 

“La aventura de la vida” 

“Retomemos… Una propuesta 
sextimental” 

Prevenció de 
drogodependències 

“Órdago” 

“Retomemos… Una propuesta 
para tomar en serio” 

Cultura ciutadana 

“Los nuevos vecinos” 

“Competencias laborales y 
prevención de riesgos 

psicosociales” 

Àmbit internacional 

País Experiència Breu explicació 

Colòmbia “Calidad Educativa y 
Experiencias Significativas en 

Fe y Alegría” 

Experiència desenvolupada per l’ONG “Fe y Alegría”, 
emmarcada en l’àmbit escolar, que cerca com a 
objectiu principal proporcionar, a la població 
marginada de les grans ciutats de Colòmbia,  una 
educació integral i de qualitat, que cerqui la 
consciència comunitària, al mateix temps que impulsi 
una transformació de l’entorn, a partir de la millora de 
la convivència social. 

http://cineysalud.blogspot.com.es/p/quienes-somos.html
http://laaventuradelavida.net/
http://www.retomemos.com/sexual.php
http://www.retomemos.com/sexual.php
http://www.ordago.net/
http://www.retomemos.com/alcohol.php
http://www.retomemos.com/alcohol.php
http://www.losnuevosvecinos.net/
http://www.competenciaslaborales.net/default.html
http://www.competenciaslaborales.net/default.html
http://www.competenciaslaborales.net/default.html
http://www.feyalegria.org/es/programas/mejora-de-la-calidad
http://www.feyalegria.org/es/programas/mejora-de-la-calidad
http://www.feyalegria.org/es/programas/mejora-de-la-calidad
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“Estampando caminos” Projecte destinat a infants i joves, amb una 
discapacitat moderada greu i problemes motors, que 
pretén, a partir de l’empoderament de les habilitats per 
a la vida, que els seus beneficiaris forgin el seu propi 
projecte de vida.  

Mèxic “Planeando tu vida” Programa d’educació sexual, destinat als adolescents, 
a partir del qual s’intenta crear consciència sobre la 
pressa de decisions sobre la iniciació sexual i els 
mètodes de protecció.  

“Proyecto cantera juntos” Projecte destinat a infants i joves dels quatre als divuit 
anys, que agafa com a centre d’interès el futbol, i com 
a estratègia metodològica el model de les Habilitats 
per a la vida.  

 

Nota. Adaptacions. Fonts: América Solidaria. (2014), Edex. (2008-2010), Edex. (2014), Edex. (2016b), Edex. (2016c)., 

Edex. (2016d), Edex. (2016e), Federación Internacional Fe y Alegría. (2016), Gobierno de Aragón. (2016), Proyecto 

cantera. (s.f.) i Salud Pública México. (2016).   

http://www.americasolidaria.org/proyectos/estampando-caminos-desarrollo-de-habilidades-para-la-vida-2/
http://saludpublica.mx/insp/index.php/spm/article/view/38/38
http://proyectocantera.org/quienes-somos/
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3. Metodologia  

 

Les línies que es descriuen en aquest apartat són un recull descriptiu i reflexiu 

sobre la metodologia que he emprat per a la realització d’aquest TFM. Per fer-

ho, he partit de la concepció metodològica de Goyette i Lessard-Hérbert 

(1988), que defineix aquesta com el conjunt de processos, que se segueix un 

treball per tal de donar resposta als diferents objectius que motoritzen una 

recerca i/o investigació. 

 

3.1. Paradigmes de referència 

 

Els paradigmes com a tals porten dins seu una forta càrrega ideològica, que 

incideix plenament en el desenvolupament d’un projecte. Així doncs, optar per 

un d’ells dependrà de l’aproximació que el/la investigador/a vulgui realitzar. En 

aquest cas, després d’una reflexió interna, s’ha optat per emmarcar aquest treball 

en els límits del paradigma sociocrític, que queda reflectit en la proposta 

educativa que s’articularà a través d’aquest TFM. Els aspectes que el 

determinen dins d’aquest marc de referència són: 

π Se cerca una possible solució, en forma d’estratègia educativa, a les 

necessitats que presenta el centre, des d’una mirada reflexiva i 

contextualitzada, a través de l’anàlisi del DAFO. 

 

π S’introdueix una “ideologia”, un marc de referència –les Habilitats per a la 

Vida-. 

 

π Relació dialèctica constant entre la teoria i la pràctica –model conceptual 

de les Habilitats per a la vida i el projecte educatiu-. 

 

π Utilització del coneixement per donar resposta a les necessitats que 

presenten els subjectes als quals va destinat el projecte, al mateix temps 

que es pretén millorar i canviar les pràctiques educatives dels docents en 

el marc de l’acció tutorial. 

 

π Procés d’investigació acció constant, a partir dels diferents mecanismes 

avaluatius, que pretenen anar reconstruint, a partir de la reflexió conjunta, 

l’estratègia proposada.  
 

3.2. Procés d’elaboració: Concreció del tema 

 

Aquest TFM, neix a partir de la idea de l’elaboració de material per treballar les 
emocions i sentiments, així com la resolució de conflictes, per a les atencions 
individualitzades de 1r i 2n d’ESO, que havíem acordat la meva mentora i jo en 
el Pla de treball de Pràcticum. Evolucionant aquest primer plantejament, tal com 
he introduït en l’apartat de la presentació d’aquest document, fruit de tot un 
moviment intern de reorganització de la pràctica docent, davant la meva 
proposta de fer les pràctiques les més significatives possible, i la meva 
predisposició a fer que aquests fossin, al mateix temps, d’utilitat pel propi centre; 
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des del Departament d’Orientació se’m-hi va plantejar la idea de fer més 
global aquesta proposta, ja que una de les iniciatives que es vol proposar de 
cara al curs vinent, en relació als mateixos cursos, és la d’ampliar les hores 
setmanals dels tutors/es amb el seu grup de referència, amb la intenció de poder 
realitzar un seguiment més continu dels PEA de l’alumnat, i poder conèixer-los 
amb més detall, per una posterior orientació del seu projecte educatiu, d’acord 
amb les seves necessitats i fortaleses.   

Així doncs, a partir de tot aquest entramat, d’acord amb la idea de treballar les 
emocions, els sentiments i els conflictes, i la participació activa del/la tutor/a en 
els PEA de l’alumnat, vaig realitzar la proposta d’emmarcar aquest projecte en 
l’esfera de l’acció tutorial, tot mostrant que un plantejament integral, que donés 
resposta directa a la millora del clima escolar, podria ser la d’agafar, com a eix 
vertebrador d’aquesta estratègia, les Habilitats per a la Vida, promogudes per 
l’OMS, no només per les evidències que es mostren en l’aplicació de pràctiques 
que caminen en aquesta línia –veure apartat 2. Marc teòric i legal-, sinó perquè 
també s’ajustaven als criteris de treball que es cercaven des del propi centre; i 
perquè, sense donar-se’n compte, els/les propis tutors/es de 2n, a partir de la 
utilització de l’eina educativa “Retomemos...Una propuesta sextimental” –que he 
fet referència en el subapartat 2.7. Habilitats per a la vida, experiències 
socials i escolars, experiències socials i escolars- ja les estaven treballant. 

Un cop acceptada la proposta, es va donar pas a la concreció d’aquest projecte, 
que tal com he argumentat en l’apartat introductori –veure 1. Presentació- rep 
el nom de #LIFESKILLS, que combina, tal com hem vist, el treball de les 
Habilitats per a la Vida, per un empoderament dels discents, a partir del treball 
fet a l’acció tutorial, com a proposta de millora del clima de convivència del 
centre. 
 
 

3.3. Procés d’elaboració: Tècniques d’investigació i anàlisi 
 

Pel que fa la realització d’aquest treball, a partir d’un mètode qualitatiu, 

s’engeguen una sèrie de mecanismes d’investigació i anàlisi que pretenen 

donar resposta als objectius plantejats, els quals, de manera cronològica, a 

partir de l’establiment de tres fases generals, es presenten en el següent annex 

–Taula 10-. 
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Taula 10 

Cronologia del procés d’elaboració del document. 

PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT: FASES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ I ANÀLISI 

Fase Tècniques d’investigació i anàlisi 

 
1. Fase d’acords amb el centre 

 
Després de la concreció del tema, he realitzat dues reunions més amb la meva mentora de referència, 
per orientar el desenvolupament del projecte. Les decisions preses, que han donat estructura a la 
proposta educativa, han estat les d’estructurar, per cadascun dels cursos, les hores de dedicació de cada 
Habilitat per a la Vida, de tal forma que hem decidit, d’acord amb les necessitats detectades, que en el 
curs de 1r es reforçarà més totes aquelles habilitats com l’autoconeixement, l’empatia i la comunicació 
assertiva, mentre que en el de 2n, hi ha haurà més hores enfocades a temes tals com el contol de les 
emocions i els sentiments, la tensió i estrès, les relacions interpersonals i el control dels problemes i 
conflictes –tot i que finalment hem decidit que la formulació d’aquesta segona guia estarà subjecte a 
canvis un cop feta les valoracions pel curs 16-17, ja que com indico en l’apartat 4.1. Descripció general 
del projecte, pel moment, la guia didàctica de 2n no s’elaborarà-.  
 

 
2. Fase de concreció de la 
fonamentació teòrica 

 
La fonamentació teòrica s’ha obtingut a partir d’una anàlisi documental, en el que s’ha consultat 
bibliografia relacionada amb el marc legislatiu educatiu -relació de lleis i decrets lligats al concepte 
d’atenció a la diversitat i a la pròpia autonomia pedagògica d’un centre-; passant per la concepció 
metodològica de les Habilitats per a la vida; fins a arribar a mostrar un conjunt d’experiències educatives 
i socials que treballen en aquesta direcció. Aquesta cerca s’ha realitzat per una banda, a través de llibres 
en format paper, consultats en la Biblioteca del meu Municipi, i per l’altra, a partir de bases de dades com 
Dialnet, ERIC, Taylor & Francis, TdX i ScienceDirect e-journals, així com d’altres continguts webs –per 
exemple la pàgina d’Edex, un dels referents claus- dels que s’han extret una sèrie d’arxius digitals com 
articles, noticies, revistes, experiències, etc., a més de totes aquelles aplicacions digitals com és el cas 
del Google forms, etc., que m’han permès anar concretant i crenat els materials de suport per a les 
dinàmiques plantejades. Pel que fa la recerca d’articles i llibres, aquesta s’ha efectuat tenint en compte 
tres criteris, (I) seleccionar els àmbits de les ciències socials i les humanitats, per tal de concretar i 
disminuir el volum de publicacions; (II) sintetitzar els resultats obtinguts a patir de paraules claus habilitats 
per a la vida, educació emocional, intel·ligències múltiples, etc.; i (III)  escollir aquells documents que 
estaven escrits en català, castellà i anglès. 
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3. Fase de redacció del document 

 
A partir d’aquí, s’ha efectuat una lectura en profunditat dels diferents documents pedagògics i 
socioeducatius, a través dels quals, tenint en compte les idees que volia plasmar, s’han escollit les 
diferents cites textuals que es descriuen en el marc teòric, així com les diverses experiències educatives 
i el marc normatiu que s’adjunten, i s’ha iniciat un procés de síntesis per ajustar els diferents aparats al 
nombre màxim de paraules contemplades en la normativa –veure apartat 6. Notes complementàries-.  
 
Així doncs, centrant-nos en el procés d’elaboració del treball, el primer que he realitzat ha estat la 
construcció del marc teòric i legal, en el que s’ha fet especial rellevància a tots aquells aspectes que, 
de manera directa o indirecta, influïen plenament en la configuració de la proposta educativa. Un cop 
redactat i revisat el marc teòric, s’ha donat pas a concretar i determinar la proposta educativa. En aquest 
cas, a semblança de l’apartat anterior, aquest ha estat un procés continu de reconstrucció que ha conclòs 
amb l’estructura que s’adjunta en el quart apartat – 4. Proposta educativa- d’aquest treball. Per a la seva 
elaboració, tal com he indicat en el marc teòric i legal, s’ha tingut en compte tots aquells aspectes 
recollits en els documents del centre –PEC, PAD i PAT-, per així mantenir una coherència educativa.  
 
A partir d’aquí, he adjuntat un apartat de notes complementàries, en el que he expressat la meva afinitat 
amb el terme de confidencialitat, així com un glossari de termes amb una sèrie de conceptes, que des 
del meu punt de vista són indispensables per poder comprendre millor la proposta educativa que es 
planteja en aquest treball final de grau, els quals poden portar certes confusions als possibles lectors/es 
d’aquest; i sigles i acrònims utilitzats en el document.   
 
Un cop redactats, revistats i tancats els apartats anteriors, he passat a realitzar la guia didàctica de 1r, 
en la que he inclòs, a més de les respectives fitxes de les sessions, aspectes marc com són la 
conceptualització de les Habilitats per a la Vida, la línia metodològica, les finalitats educatives del 
programa, els continguts i les competències bàsiques treballades, i els criteris d’autoavaluació, amb la 
intenció de mantenir una cohesió i coherència educativa entre tots els cursos. 
 
Finalment, en una última línia d’aquest TFM, he realitzat la descripció d’aquest bloc metodològic, per 
així concloure aquest treball amb l’elaboració de la presentació, les conclusions i l’abstrac. 

 
Nota. PEC= Projecte Educatiu de Centre, PAD= Pla d’Atenció a la Diversitat, i PAT= Pla d’Acció Tutorial. Font: Pròpia.  
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4. Proposta educativa 

  
En aquesta secció del document, s’exposa la proposta educativa que motoritza 
aquest TFM. Dividida en set subapartats, es vertebra tota l’estratègia educativa. 
 

4.1. Descripció general del projecte 

 
El projecte #LIFESKILLS, dirigit a l'alumnat de 1r i 2n d’ESO, de l'Institut Les 
Àligues, esdevé una estratègia educativa, que es materialitza a través de la 
formulació de dues guies didàctiques -una per a cada curs-, elaborades en el 
marc de l'assessorament docent; amb l'objectiu de millorar, a través d'un 
empoderament dels/les tutors/es, tots aquells components que engloben 
l'acció tutorial d'aquests cursos, i amb la intenció explicita de donar resposta a 
les necessitats educatives i socials que presenta el nostre centre, en relació, tal 
com hem vist en la presentació d'aquest document, a la manca de gestió 
d'emocions, sentiments i conflictes, que mostren aquests discents, així com el 
creixement exponencial de les conductes disruptives dins del mateix context 
escolar. 
 
Des d'aquesta mirada, atent als elements recollits en l'article 15, del Decret 
102/2010, en el que s'expressa que l'acció tutorial ha de vetllar, entre altres 
coses, per la convivència del grup classe, la participació d'aquests en la dinàmica 
del centre, així com la implicació activa de l'alumnat en llur procés educatiu; 
considero que, una bona proposta educativa i integral, per donar resposta a les 
necessitats abans esmentades, a través de l'empoderament de l'alumnat, és 
la de treballar a partir dels continguts educatius de les deu Habilitats per a la 
Vida (habilitats socials -empatia, comunicació assertiva i relacions 
interpersonals-, cognitives -presa de decisions, solució de problemes i 
conflictes, pensament creatiu i pensament crític- i emocionals -
autoconeixement, gestió d'emocions i sentiments, i gestió de tensions i estrès, 
control de problemes i conflictes-), proposades per l'OMS. 
 
Així doncs, recollint aquestes directrius, neix aquest projecte bianual -a excepció 
de l'alumnat que el curs que ve farà 2n d'ESO, que començarà el projecte en el 
curs 2016/2017, amb la qual cosa per aquest curs escolar només es crearà una 
única guia didàctica, la de primer servirà també per a segon, ja que en ella es 
recullen els aspectes més bàsics per una segona implementació-, que pretén 
donar una continuïtat educativa, durant dos cursos escolars, a l'alumnat que 
entra per primera vegada en el centre a 1r ESO; el qual té una durada de trenta-
sis setmanes anuals, i es posa en pràctica en dues sessions per setmana, 
d'uns quaranta-cinc/cinquanta minuts cadascuna -un total de seixanta-vuit 
sessions anuals, les tres restants una es destinarà presentar el projecte a 
l’alumnat, l’altre a l’avaluació de seguiment, i l’altre a realitzar les avaluacions 
finals-. 
 
Aquest projecte, es materialitza a partir de les guies didàctiques abans 
presentades, que són el recurs docent per excel·lència, a través de les quals 
es vertebren el conjunt d’actuacions educatives. Aquestes guies de referència, 
recullen tot un seguit d'elements, dirigits als tutors/es, que els podem estructurar 
en tres grans blocs: 
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π Bloc teòric: que compren l'aproximació teòrica a les habilitats per a la 

vida; la línia metodològica del projecte, que posteriorment 
desenvoluparem en el subapartat de metodologia –veure 4.3. Línia 
metodològica-; les finalitats educatives del projecte; i els continguts i 
competències bàsiques que es treballen. 

 
π Bloc pràctic: està compost per les diferents UUDD –una per a cada 

Habilitat per a la Vida (veure 2.6. Les Habilitats per a la Vida i l’OMS)-, 
que al seu torn recullen les diferents fitxes de les sessions, en les quals 
es plasmen les diverses actuacions educatives que els docents 
posaran en pràctica, les quals apleguen elements tals com: els 
continguts i competències que es treballen en cada sessió; l'objectiu 
educatiu que es desprèn; els recursos (materials, humans, temporals i 
espacials) que es requereixen; la descripció de la sessió; les indicacions 
d'atenció a la diversitat, ajustades a la realitat del centre –s'ha realitzat 
una anàlisi de les actuals NEE que té l'alumnat de 1r, per ajustar les 
mesures d'atenció a la programació, així com demanat a l'EAP de 
referència la tipologia de NEE que presenten l'alumnat de 6è de primària 
de la nostra zona, que podrien inscriure's el curs vinent en el nostre 
institut, per ajustar-les a les programacions de 1r (veure 4.6.1 
Característiques de l’alumnat de 6è i 1r)-; les observacions; i els 
diferents criteris d'avaluació de cada sessió. 

 
π Bloc avaluatiu: recull els criteris d'avaluació generals del projecte, els 

quals ens remet a diferents estats d'avaluacions, que posteriorment faré 
referència en el subapartat d'avaluació d'aquesta secció –veure 4.5 
Criteris de seguiment i avaluació-. 

 

 

4.2. Objectius generals i específics del projecte 

 

π Objectius generals: 
 

o Objectiu general 1: Empoderar a l’alumnat amb tot un seguit de 
competències i habilitats socials, cognitives i emocionals, a partir 
de les quals, puguin autogestionar els seus comportaments, amb 
la intenció de millorar el clima i el benestar escolar, al mateix temps 
que es disminueixen les conductes disruptives i els conflictes en 
les aules.  
 

o Objectiu general 2: Establir una millora en l’acció tutorial de 1r i 2n 
ESO, amb la intenció de fomentar un acompanyament constant, 
que permeti als tutors/es un seguiment més personalitzat del 
procés d’ensenyament i aprenentatge del seu alumnat, tot establint 
un vincle de confiança i diàleg en la relació docent-discent. 
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π Objectius específics: 
 
o En relació a l’objectiu general 1: 

 
 En relació a les habilitats socials: 

 

 Objectiu específic 1: Potenciar actituds d’empatia respecte a la 
figura de l’altre, tot desenvolupant la competència emocional en 
les relacions interpersonals, que permetin posar en joc el 
concepte de solidaritat.  
 

 Objectiu específic 2: Proporcionar estratègies comunicatives 
que ajudin a l’alumnat a desenvolupar una comunicació assertiva 
en les relacions socials, impregnades en un ambient d’estimació i 
tolerància mútua, que permetin, a través dels respecte de la 
diversitat de pensaments, opinions i ritmes d’aprenentatge, la 
millora de la cohesió del grup, així com el clima i el benestar 
escolar de la classe.  
 

 Objectiu específic 3: Conscienciar a l’alumnat de la importància 
d’establir i mantenir relacions interpersonals significatives i 
positives, així com de la transcendència personal d’allunyar-se i 
bloquejar aquelles relacions tòxiques, que no permeten el seu 
creixement individual.  
 

 En relació a les habilitats cognitives: 
 

 Objectiu específic 4: Proveir a l’alumnat de tot un seguit 
d’estratègies i tàctiques que li permetin qüestionar-se i avaluar 
amb decisió i precisió, de manera crítica i reflexiva, la realitat que 
l’envolta; jutjar la fiabilitat d’una font; avaluar les opinions i/o 
afirmacions dels/les altres; formular hipòtesis; comparar diferents 
punts de vista; etc.; tot superant les barreres ètiques que 
comporten els prejudicis i els estereotips. 
 

 Objectiu específic 5: Potenciar en l’alumnat un pensament 
creatiu, que combinant raó amb passió, els permeti abordar la 
realitat des de diferents perspectives, tot trencant vells hàbits, per 
tal d’idear, investigar, plantejar, crear, innovar i emprendre amb 
originalitat. 

 

 Objectiu específic 6: Ensenyar a l’alumnat un conjunt 
d’estratègies que els permetin prendre les seves pròpies 
decisions, valorant la millor opció de manera proactiva, òptima i 
precisa en relació als seus propis objectius; al mateix temps que 
se’ls mostri la importància de ser conseqüents, coherents i 
responsables de les determinacions preses. 

 

 Objectiu específic 7: Empoderar a l’alumnat d’un conjunt de 
tècniques i eines, a través les quals puguin enfrontar-se als 
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conflictes de manera resolutiva, visualitzant-los com una font 
d’aprenentatge, d’oportunitat de canvi i de creixement tant 
personal com social.  
 

 En relació a les habilitats emocionals: 
 

 Objectiu específic 8: Ajudar a l’alumnat a comprendre i 
autoregular les seves pròpies emocions i sentiments, a través d’un 
procés d’autoconeixença, que els permetin anar definit la seva 
identitat personal en consonància amb el seu entorn.  
 

 Objectiu específic 9: Mostrar als discents la importància d’una 
bona autoestima i d’un bon equilibri personal, per a l’establiment 
de relacions interpersonals positives, a partir de la comprensió 
que el primer pas per arribar a elles exigeix establir un procés 
introspectiu, en el que es tingui en compte el benestar 
intrapersonal.  
 

 Objectiu específic 10: Ensenyar a l’alumnat tot un conjunt 
d’estratègies i tècniques que els permetin conèixer i identificar les 
emocions dels altres, empatitzant amb ells, amb la intenció 
d’enfortir relacions sanes i rebutjar les tòxiques.  
 

 Objectiu específic 11: Potenciar en l’alumnat mecanismes 
d’autogestió i autocontrol de la impulsivitat, que els ajudi a 
desenvolupar la capacitat de control de l’estrès i l’ansietat.  

 

 Objectiu específic 12: Ensenyar a l’alumnat a afrontar les 
tensions de manera constructiva, tot oferint-los un seguit 
d’estratègies que els ajudi a identificar les fonts d’estrès que les 
generen, això com a cercar mecanismes per eliminar-les. 

 

 Objectiu específic 13: Transmetre a l’alumnat l’essència que es 
desprèn de l’automotivació, com a punt de partida d’un 
aprenentatge autònom, en el que es posin en joc aspectes tals 
com els beneficis que ens aporta l’esforç personal. 
 

o En relació a l’objectiu general 2: 
 
 Objectiu específic 14: Generar un canvi de paradigma en la mirada 

clàssica de la relació docent-discent, a partir de l’establiment d’un 
vincle de confiança i diàleg entre ambdós actors/actrius, potenciat 
per un acompanyament directe i constant, en el que el tutor/a es 
responsabilitzi i s’impliqui directament en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge del seu alumnat, tot ajudant-lo, 
d’acord amb les seves necessitats i interessos personals, a orientar 
el seu propi projecte educatiu, així com el seu projecte de vida 
personal.  
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4.3. Línia metodològica 
 

S’articula aquesta línia metodològica amb la intenció de generar un marc 

d’actuació de referència, que permeti mantenir una coherència educativa, en 

el desplegament de la proposta educativa per a tots els grups classe.  

 

4.3.1. Principis pedagògics 

 
La línia metodològica emprada en tot el projecte, que es recull en la pròpia guia 
didàctica –veure Annex 2-, com a orientació docent clau per mantenir una 
coherència en els diferents cursos i aules; gira entorn els següents quatre 
principis pedagògics: 
 

π Educació integral, personal, respectuosa i inclusiva:  
 
Des d’aquest projecte, recolzats per les idees de les intel·ligències 
múltiples de Gardner (2011), de la intel·ligència emocional de Goleman 
(1996), així com el pensament que el ser humà és la suma de cos, ànima 
i esperit, del filòsof Steiner (2000); es pretendrà oferir una educació 
integral, a través la qual els joves es pugui desenvolupar en totes les 
seves dimensions –cognitiva, emocional, física i intel·lectual-, de manera 
respectuosa, atenent així les seves característiques personals.  
 
A partir d’aquesta proposta metodològica, es pretendrà donar suport a les 
qualitats individuals de cada membre de la comunitat, perquè aquests 
puguin progressar fins al màxim de les seves possibilitats. Això és degut 
al fet que des d’aquesta estratègia educativa es voldrà fomentar una 
educació respectuosa cap a l’alumnat, ja que creiem que aquests tenen 
unes característiques personals, unes motivacions pròpies, unes 
necessitats individuals, etc., que els diferencien de la resta, tant en la 
seva manera de ser, d’aprendre, com de desenvolupar-se en el món. Així 
doncs, gràcies a l’heterogeneïtat d’aprenentatge per la que apostarem, 
considerarem que, de manera transversal, estarem apostant per una 
educació inclusiva, en la que, independentment de les característiques 
físiques i/o intel·lectuals del nostre alumnat, tots els joves presentaran 
necessitats diverses que els diferenciaran dels altres, i com a tals tots 
conviuran en un únic espai d’aprenentatge.  
 

π Educació democràtica i participativa, centrada en la llibertat, el 
diàleg i en la convivència:  
 
En aquest projecte la democràcia, des d’una mirada deweyana, serà un 
quelcom més que un afer polític i/o institucional, una forma de vida que 
es constituirà a partir de la col·laboració activa de tots els membres 
que participaran lliurement en les dinàmiques d’aula. A partir d’aquest 
principi, l’alumnat, sobre la base l’empoderament, que els docents 
potenciaran en aquests, participaran activament en la vida democràtica 
de la classe, ja sigui a partir de les eleccions individuals que realitzaran 
entorn del seu aprenentatge, com en la presa de decisions d’aquelles 
accions col·lectives, sempre a partir del diàleg i la convivència mútua.  
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Això és degut al fet que considerarem que les aportacions de l’alumnat, 
en la presa de decisions, aportaran tot un seguit de beneficis individuals, 
com en l’autoestima, l’equilibri emocional i la maduresa; en la conducta; 
l’augment d’habilitats comunicatives, la responsabilitat, la resolució de 
conflictes, l’increment d’habilitats interpersonals, etc.; així com 
col·lectius, com la millora del clima acadèmic i la disminució de conflictes, 
etc.; que propiciaran una forta adhesió respecte al projecte, en la que tots 
els membres se sentiran identificats i on la participació obrirà les portes a 
una ciutadania més democràtica, capaç de reconèixer la pluralitat de 
pensaments, de trencar velles rutines i vells hàbits, per tal d’aconseguir 
un major benestar individual i social, a través el qual poder escollir i 
construir el seu propi projecte de vida de manera singular i única. Des 
d’aquesta mirada educativa els límits de la llibertat individuals restaran 
entre el respecte cap a la convivència social, és a dir, la llibertat dels 
altres membres de la comunitat; i la seguretat. 
 

π Educació activa, experimental, vivencial i significativa:  
 
Considerarem essencial fomentar una educació activa, en la que els 
joves puguin, interaccionant amb el seu entorn, sentir-se protagonistes 
dels seus propis processos d’ensenyament-aprenentatge. Això és 
possible gràcies al fet que des d’aquest espai educatiu, partint de 
metodologies experimentals i vivencials, tenint en consideració que el 
joc és una estratègia metodològica clau (Decroly, 1987), així com d’un 
aprenentatge significatiu, considerarem a l’alumnat com un autèntic 
investigador, capaç d’extreure els més rics aprenentatges, perquè de 
manera immediata els pugui transferir a la seva vida quotidiana. 
 

π Educació reflexiva, crítica i creativa:  
 
A partir del principi anterior, juntament amb la idea de Dewey (1985) que 
tota experiència és quelcom un procés reflexiu, així com l’acció 
comunicativa de Habermas (1989); considerarem essencial oferir als 
nostres infants una comunitat d’aprenentatge crítica, en el que a partir 
d’un diàleg igualitari, aquests es convertiran en subjectes constructors i 
transformadors dels seus propis projectes educatius. Per aquest motiu, 
des del projecte s’oferiran tot un conjunt de dinàmiques encaminades cap 
a la reflexió i deliberació crítica, en la que la creativitat agafarà un 
paper central, en apostar per un pensament divergent, a través el qual 
els joves puguin utilitzar les seves pròpies habilitats i competències, per 
veure les coses des de diferents perspectives que els permetin idear, 
investigar, crear i emprendre amb originalitat i creativitat. 
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4.3.2. Continguts i competències bàsiques, en el marc de les 

Habilitats per a la Vida 
 

 

En aquest aparat s’adjunta un quadre relacional, sobre els continguts generals 

i les competències bàsiques que es treballen en el marc de les Habilitats per a la 

Vida –veure Taula 11-. Els continguts específics i competències bàsiques, es 

troben en la guia didàctica –veure Annex 2-. 

Taula 11: 
 

Quadre relaciona sobre els continguts i les competències bàsiques treballades en el projecte, 

en el marc de les Habilitats per a la Vida. 
 

Dimensió social 

Habilitats per a la Vida Continguts Competències bàsiques* 

Empatia  Empatia i compassió. 
 Solidaritat i sensibilitat. 
 Tolerància. 

 
1,5,6,7 i 8 

Comunicació assertiva  Escolta activa. 
 Diversitat de pensaments i opinions. 
 Respecte i tolerància. 

 
1,5,6,7 i 8 

Relacions 
interpersonals 

 Relacions interpersonals significatives i positives, i 
tòxiques. 

 Estereotips i prejudicis.  
 La pressió del grup. 
 Vincles afectius i socials. 

 
 

1,5,6,7 i 8 
 

Dimensió cognitiva 

Habilitats per a la Vida Continguts Competències bàsiques* 

Presa de decisions  Autonomia.  
 Alternatives. 
 Presa de decisions. 
 Responsabilitat. 
 Coherència.  

 
 

1,3,5,6 i 7 

Control de problemes i 
conflictes 

 Conflictes. 
 Resolució. 

 
1,5,6,7 i 8 

Pensament creatiu  Creativitat i innovació. 
 Pensament divergent. 
 Emprenedoria. 

 
 

1,2,3,5,6 i 7 

Pensament crític  Cognició. 
 Reflexió crítica. 
 Fiabilitat. 
 Avaluació. 
 Hipòtesis. 
 Comparació. 
 Barreres ètiques i prejudicis. 

 
 
 

1,2,3,4,5,6, i 7 

Dimensió emocional 

Habilitats per a la Vida Continguts Competències bàsiques* 

Autoconeixement  Identitat corporal i personal. 
 Projecte de vida i formatiu.   
 Autonomia.  
 Autoestima. 
 Motivació intrínseca i constància. 
 Creixement individual. 
 Introspecció i Autoconeixença.  
 Debilitats i fortaleses. 
 Personalitat i equilibri personal. 

 
 
 
 
 

1,2,5,6,7 i 8 

Control d’emocions i 
sentiments 

 Emocions i sentiments. 
 Tècniques de control de les emocions i sentiments. 
 Autocontrol i autogestió. 

 
1,2,5,6 i 8 

Control de tensions i 
estrès 

 Impulsivitat. 
 Tècniques de control de tensions i estrès. 
 Fonts d’estrès.  

 
1,5 i 6 

 

Nota. 1= Competència comunicativa lingüística i audiovisual, 2= Competència artística i cultural, 3= Tractament de la 
informació i competència digital, 4= Competència matemàtica, 5=Competència d’aprendre a aprendre, 6= Competència 
d’autonomia i iniciativa personal, 7= Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, i 8= Competència 
social i ciutadana. Font: Pròpia. 
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4.3.3. Concepció educativa 

 

Agafant com a referència els elements anteriors, entendrem la concepció 
educativa com un procés dialògic d’autoemancipació activa, a través la qual 
els discents desenvoluparan l’esperit crític i el seu pensament de manera lliure i 
autònoma, d’acord amb llurs interessos i necessitats educatives.  
 
Per aquests motius, des d’aquest espai es desitjarà, des d’una opció humanista 
i critico-constructivista de l’aprenentatge, oferir una educació significativa i 
integral, en la que, atenent a la diversitat i individualitats dels joves, es potencií 
el màxim benestar, així com la màxima felicitat de tots els membres de la 
comunitat educativa, per tal de conviure harmònicament en una societat 
democràtica i plural.  
 
 

4.3.4. Figura del docent i el discent 

 

A través dels diferents processos de convivència, que es desenvoluparan en els 
diferents espais de treball, els diversos agents actius implicats en el projecte, 
creixeran mútuament els uns amb els altres, a partir d’una estructura 
organitzativa horitzontal, en la que es propiciarà un diàleg bidireccional, on 
tothom ensenyarà al mateix temps que serà educat, tot trencant qualsevol forma 
de jerarquització unidireccional tradicional, al mateix temps que es percebrà que 
aquell qui pretén ensenyar mai ha de deixar d’aprendre.  
 
Des d’aquesta concepció les mirades de la figura del docent i del discent  
agafaran un nou paradigma de referència, a partir de les quals es veurà a 
l’alumnat, tot partint de la idea paidomètrica del discent com a centre del 
sistema, com a subjectes actius i protagonistes dels seus propis processos 
d’ensenyament i aprenentatge; i als/les educadors/es com acompanyants crítics 
i reflexius, compromesos amb les necessitats i els interessos dels joves. A més, 
dins d’aquest plantejament, la figura de les orientadores agafaran una gran 
rellevància, no només pel que l’empoderament docent, sinó que aquestes, 
formaran una parella pedagògica amb els/les tutors/es, participant activament 
en tot el procés, fet que els permetrà conèixer, en l’àmbit grupal i amb més 
profunditat, com es desenvolupen en l’àmbit acadèmic els discents que 
orientaran.   
 
 

4.3.5. Agrupaments 

 

Pel que fa la tipologia d’agrupaments, des d’aquest projecte, es formularan 
activitats pensades per ser treballades en diferents dimensions, com poden ser 
la individual, per parelles i en grups (petits i grup-classe), però es ressaltarà 
de manera més exponencial el treball de grups cooperatius i heterogenis, 
apostant així pels beneficis que aporten, per a la pròpia convivència, 
l’aprenentatge entre iguals; esdevenint així una molt bona mesura d’atenció 
a la diversitat, que inclogui i reconegui la necessitat del fet que la diversitat ha 
de conviure en una mateixa aula, tal com es reflecteix en la nostra vida diària.  
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4.3.6. Estructura de les sessions 

 

En relació a les pròpies sessions, aquestes, tot i ser de tipologia diversa, 
mantindran sempre una estructura clara (introducció de l’habilitat que es 
treballarà o recordatori de l’habilitat treballada, desenvolupament de les diferents 
dinàmiques, i tancament de l’activitat a partir de l’avaluació reflexiva), que ajudi 
a l’alumnat a situar-se en el temps educatiu.   
 
 

4.3.7. Les fases del projecte 

 

Finalment, a partir de tot aquest entramat, la posada en funcionament d’aquest 
projecte, compta amb el desplegament de tres fases:  
 

π Fase inicial:  
 

o Empoderament dels tutors/es, per part de les orientadores. 
Reunió d’assessorament docent, en el que es transmetran les 
bases per posar en marxa el projecte, i on es faran entrega de les 
guies didàctiques, així com els qüestionaris i autoavaluacions. 
 

o Presentació del projecte als equips docents de 1r i 2n ESO i 
explicació dels qüestionaris; a les famílies, on es demanarà la 
seva participació, a través de la realització dels tres qüestionaris, 
que es realitzaran temporalment d’acord amb les diferents fases 
del projecte; i a l’alumnat, on també se’ls parlarà dels tres 
qüestionaris, així com els criteris d’avaluació del projecte. 
 

 
π Fase de desenvolupament:  

 
o Posada en pràctica de la guia didàctica a nivell d’aula. 

 
o Qüestionaris de la fase de desenvolupament (família, alumnat i 

professorat), que ens ajudarà a veure com va avançant la nostra 
estratègia educativa.  
 

 
π Fase final:  

 
o Qüestionaris finals (família, professorat i alumnat). 

 
o Avaluació dels portafolis dels discents. 

 
o Autoavaluacions docents i elaboració de la memòria del 

projecte, per part dels professionals.  
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4.4. Recursos 

En aquest apartat, es descriuen una relació dels recursos generals (materials i 

temporals), que es necessiten per la posada en pràctica d’aquest projecte, 

ajuntant així, en les diferents fitxes d’activitats els aspectes més específics.   

 

 

4.4.1 Recursos materials 

 

Els recursos que s’utilitzaran, en la posada en pràctica d’aquest projecte, seran, 

a més de la Guia didàctica, i tots aquells que es recullen i es detallen en la fitxa 

de cada sessió (material, humans, infraestructura, etc.), aquells relatius a 

l’avaluació del projecte, en el que es té en compte la valoració dels diferents 

agents que intervenen –veure 4.6. Agents implicats-, que són un qüestionari 

inicial pel professorat, un per l’alumnat i un per les famílies; un qüestionari 

de desenvolupament pel professorat, un per l’alumnat i un per les famílies; i 

un qüestionari final pel professorat, un per l’alumnat i un per les famílies; 

materials que ens permetran anar analitzant i fent un seguiment, partint dels 

coneixements i actituds prèvies de l’alumnat, dels efectes que provoca la posada 

en pràctica d’aquest projecte en els nostres discents. 

 

 

4.4.2. Recursos temporals 

 

El temps de dedicació a cada UUDD, corresponent cadascuna a una Habilitat 

per a la Vida, d’acord amb els criteris de distribució argumentats en el subapartat 

3.3. Procés d’elaboració: Tècniques d’investigació i anàlisi, és el que es 

mostra a continuació en aquesta secció –veure Taula 12-.  

http://goo.gl/forms/94JqFqdsJI
http://goo.gl/forms/QlplhBpySL
http://goo.gl/forms/2KLSMGIKlP
http://goo.gl/forms/TYJwqrdY0R
http://goo.gl/forms/ckHP7quNtp
http://goo.gl/forms/pTwuxO9t5q
http://goo.gl/forms/lmUVZP2kRl
http://goo.gl/forms/4oPmFzrT1H
http://goo.gl/forms/D6x7cef5bR
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Taula 12 
 

Temps de dedicació de les diverses UUDD, pel curs de 1r d’ESO. 
 

UD Habilitat per a la vida Sessions Temps de dedicació 

1  
 
 
 
 

Autoconeixement 

Sessió 1: La qualitat especial 10h 

Sessió 2: L’escut identitari (I) 

Sessió 3: L’escut identitari (II) 

Sessió 4: Fortaleses i debilitats,  
un procés d’autoconeixement 

Sessió 5: Aquest/a sóc jo,  
amb les meves debilitats i fortaleses 

Sessió 6: La caixa màgica 

Sessió 7: Un “producte” de qualitat 

Sessió 8: Line of my life 

Sessió 9: La càpsula del temps (I) 

Sessió 10: La càpsula del temps (II) 

Sessió 11: La càpsula del temps (III) 

Sessió 12: La càpsula del temps (IV) 

2  
Control d’emocions i sentiment 

Sessió 13: Emocions i sentiments,  

com i per què? 
6h i 40 min. 

Sessió 14: Theater play 

Sessió 15: Jugant s’aprenen les emocions! (I) 

Sessió 16: Jugant s’aprenen les emocions! (II) 

Sessió 17: Jugant s’aprenen les emocions! (III) 

Sessió 18: Cinema mut, sent, emociona’t! (I) 

Sessió 19: Cinema mut, sent, emociona’t! (II) 

Sessió 20: Cinema mut, sent, emociona’t! (III) 

3 Control de tensió i estrès  Sessió 21: Un extraterrestre en la terra? 6h i 40 min. 

Sessió 22: I les meves fonts d’estrès? 

Sessió 23: El savi de la muntanya 

Sessió 24: La pilota de Pin i Pong 

Sessió 25: La ploma levitada 

Sessió 26: El globus de la tensió 

Sessió 27: El volcà entrarà en erupció? 

Sessió 28: Verd, groc i vermell 

4 Empatia Sessió 29: Estima als altres com t’estimes a tu mateix/a 5 h i 50 min. 

Sessió 30: Emphaty o empatia, l’idioma és indiferent! 

Sessió 31: Descobreix qui és qui 

Sessió 32: Les cinc agulles d’estendre 
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Sessió 33: A la deriva hi ha un naufragi! 

Sessió 34: Aquí si que hem de viure en comunitat 

Sessió 35: El cotxe d’empresa 

5 Comunicació assertiva Sessió 36: Assertivitat, agressivitat o passivitat? 5 h i 50 min. 

Sessió 37: La veu comunicativa 

Sessió 38: Comunicació representada 

Sessió 39: Frase a la carrera 

Sessió 40: Extra, extra! 

Sessió 41: Escoltem el nostre entorn 

Sessió 42: Quin embolic tenim!  

6 Relacions interpersonals Sessió 43: Entre les relacions tòxiques i les positives, saber dir NO! 3h i 20 min. 

Sessió 44: Seguint el corrent, la pressió del grup... 

Sessió 45: Cercant solucions en grup? (I) 

Sessió 46: Cercant solucions en grup? (II) 

7 Maneig de problemes i conflictes Sessió 47: El llapis bicolor 4h i 10 min. 

Sessió 48: Un embolic de problemes 

Sessió 49: El prototip de l’avió 

Sessió 50: La taronja i el llençol, una bona comunicació!  

Sessió 51: Aconseguireu travessar el riu? 

8 Pensament creatiu Sessió 52: Una nova utilitat als objectes quotidians?  5h 

Sessió 53: Un únic minut per... 

Sessió 54: L’illa deserta 

Sessió 55: La joguina de la infantesa (I) 

Sessió 56: La joguina de la infantesa (II) 

Sessió 57: La joguina de la infantesa (III) 

9 Pensament crític Sessió 58: La predicció. En un futur... 5h 

Sessió 59: En els petits detalls... 

Sessió 60: Les notícies, seran veritat? 

Sessió 61: El robatori 

Sessió 62: El gran debat, les dues cares de la moneda (I) 

Sessió 63: El gran debat, les dues cares de la moneda (II) 

10 Presa de decisions Sessió 64: La roca de la plaça del poble 4h i 10 min 

Sessió 65: Naufragi 

Sessió 66: Arribar a l’illa 

Sessió 67: L’herència de la senyora Assumpció  

Sessió 68: Dilemes i pressa de decisions 

Total de temps real  56h i 40 min. 
 

Nota. El temps de dedicació s’ha calculat tenint en compte que la programació de cada sessió son cinquanta minuts. Font: Pròpia. 
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4.5. Criteris de seguiment i d’avaluació 

 
L’avaluació d’aquest projecte gira entorn quatre dimensions: docent, alumnat, 
familiar i de la pròpia estratègia educativa; les quals presenten sempre una 
estructura comuna, en la que es posa en marxa diferents fases d’avaluació, que 
entren en correspondència directa amb les pròpies fases del projecte.  
 

π Avaluació docent:  
 

o Avaluació inicial es realitza un qüestionari inicial en què el 
professorat hi ha de respondre una anàlisi prèvia sobre les 
habilitats per a la vida, en relació al seu alumnat; així com 
expressar els resultats que esperen que provoqui l’aplicació 
d’aquest projecte. 
 

o En l’avaluació continuada els/les tutors/es i l’orientadora, després 
de cada sessió, hauran d’omplir una fitxa avaluativa sobre el 
desenvolupament d’aquesta, que s’adjunten en la pròpia guia 
didàctica, en la que no només analitzarà els aspectes més tècnics 
(activitats, recursos, etc.), sinó també la seva pràctica -en els 
criteris d’avaluació de les guies, s’adjunta un instrument que els 
ajudarà a orientar la seva intervenció-, a més d’omplir un 
qüestionari de seguiment, en el que a més de realitzar l’anàlisi 
sobre les habilitats per a la vida del seu alumnat, hauran 
d’expressar, de manera crítica i reflexiva, quina sensació tenen 
actualment sobre la posada en marxa del projecte. 

 

o I en l’avaluació final, els docents hauran de respondre l’últim 
qüestionari, en el que un cop més realitzaran l’anàlisi sobre les 
habilitats per a la vida, i respondran a preguntes relacionades amb 
els resultats, els aspectes de millora de l’alumnat, propostes de 
millora, etc.  

 
π Avaluació alumnat:  

 
o L’avaluació inicial passa per la realització d’un qüestionari inicial, 

en el que es duu a terme una anàlisi sobre les habilitats per a la 
vida individuals, i se’ls pregunta sobre els resultats que esperen 
obtenir en passar pel projecte. 
 

o En l’avaluació continuada, després de cada sessió, l’alumnat 
haurà d’anar confeccionant el seu portafoli personal –que es 
realitzarà de manera digital a través d’una plantilla comuna, que 
tindrà una rúbrica per orientar la seva formulació de manera 
exitosa-. A més, realitzaran el consegüent qüestionari de 
seguiment, amb l’anàlisi de les habilitats i indicacions al voltant dels 
aspectes que considera més rellevants i els canvis que formularien 
en el projecte. 
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o I en l’avaluació final, es recollirà en el portafoli una valoració del 
conjunt del projecte, que posteriorment serà valorat pel professorat, 
seguint els criteris de la rúbrica abans esmentada, i realitzaran 
l’últim qüestionari, en el que a més de les habilitats, hauran de 
ressaltar aspectes tals com els aprenentatges extrets en relació a 
la seva idea prèvia, propostes de millora, etc. 

 
 

π Avaluació familiar: totes tres avaluacions passen per a la realització d’un 
qüestionari en la que, a més de realitzar una anàlisi sobre les habilitats 
per a la vida, en relació als/les seus/seves fills/es. 
 

o Avaluació inicial, expressaran els resultats que esperen de 
l’aplicació d’aquest. 
 

o En la continuada, les sensacions que tenen de la seva posada en 
pràctica. 
 

o I en la final, propostes de millora, canvis que proposarien, etc.  
 
 

π Avaluació projecte: en les diferents fases (inicial, continuada i final) 
d’avaluació del projecte, s’inclouran les avaluacions del professorat, de 
l’alumnat i de les famílies, que hem vist fins ara; però a més, en l’apartat 
d’avaluació final, es recollirà una memòria sobre el projecte.  
 
 

4.6. Agents implicats 
 

Els agents implicats són: l’equip directiu, que de manera implícita ha formulat 
la necessitat d’una estratègia educativa que respongui a les necessitats 
concretes del centre; les orientadores de centre, que han formulat el projecte i 
que participen de manera activa en el seu desenvolupament, ja sigui realitzant 
un assessorament docent com esdevenint parella pedagògica; els/les tutors/es 
de 1r i 2n d’ESO, que seran quin posin en marxa el funcionament del projecte; 
els equips docents de 1r i 2n d’ESO, que participaran a través dels 
qüestionaris; les famílies de 1r i 2n ESO, que ajudaran a valorar el grau 
d’adequació del projecte; i l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, al qual va dirigida 
aquesta pràctica educativa.  
 

 

4.6.1. Característiques de l’alumnat de 6è i 1r d’ESO 

 

A més de les característiques pròpies de l’etapa de l’adolescència, que 

s’adjunten  en l’apartat 2.1. Alerta, l’adolescència 3.0 ja està aquí!; els trets del 

nostre possible alumnat de 1r, i dels nostres discents que passaran a segon son 

els que s’adjunten en l’annex següent –veure Taula 13-.  
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Taula 13: 

 

Característiques generals de l’alumnat de 6è i 1r d’ESO. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ALUMNAT DE 6È I 1R D’ESO 

 6è de primària 1r ESO 

Nivell grupal Nanos molt treballadors i 
poc conflictius, en 
comparació als de 6è de 
l’any anterior –que són 
els joves que actualment 
estan fent 1r- i els de 5è 
d’aquest any.  

Gran disparitat, es podria dividir l’alumnat, des 
d’una mirada general, en tres grans grup, un de 
joves treballadors amb molt bon èxit escolar; un 
altre amb un volum important de joves 
treballadors, però que les notes moltes vegades 
no reflecteixen els esforços realitzats, i dels 
quals una bona quantitat de joves, davant del 
seu “fracàs”, volen imitar a l’últim grup; i un 
tercer, menys voluminós, però com a 
conseqüent més “sorollós”, que a nivell 
acadèmic podríem dir que no tenen adquirits ni 
els coneixements ni les competències més 
bàsiques, i que davant el seu “fracàs” educatiu, 
responen amb tot un seguit de conductes 
disruptives, com a crida de l’atenció adulta.   

Nivell d’atenció 
a la diversitat 

Els/les alumnes que 
podrien realitzar el curs 
16-17 en l’institut Les 
Àligues són discents 
amb retard 
d’aprenentatge, Trastorn 
de l’Espectre Autista 
(TEA) i discapacitat 
psíquica i motriu. 

Dislèxia, TEA, retard de l’aprenentatge motivat 
per situacions socials, i incorporació tardana en 
el sistema educatiu català. 

 

Nota. Font. Les dades que s’adjunten s’han complementat a partir de la informació rebuda per 

part del Departament d’Orientació de l’Institut Les Àligues.  

 

 

4.7. Resultats esperats 
 

Els resultats que s’esperen de l’aplicació d’aquest projecte, els quals es veuran 
de manera més explícita en un període llarg de temps, quan aquesta pràctica 
estic ja integrada en la dinàmica del centre i en els hàbits dels propis 
discents, són aquells relacionats amb els objectius que persegueix aquest 
projecte: que l’alumnat sàpiga autogestionar els seus comportaments, que 
hi hagi una millora en el clima i benestar escolar, que es disminueixen les 
conductes disruptives i els conflictes a les aules, i que hi hagi un canvi de 
paradigma en la relació docent-discent. 
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5. Conclusions  

 
Les Habilitats per a la Vida, segons autors com Mantilla i Chahín (2006-2007), 
són una eina molt valuosa pel creixement personal i social de les persones, en 
la mesura que aquestes propicien, a través d’un procés empoderament, un 
conjunt d’habilitats i competències que permeten als subjectes, que es beneficien 
dels diferents plans, programes i projectes, tal com hem vist en l’aparat 2.7. 
Habilitats per a la vida, experiències socials i escolars, cercar el seu propi 
projecte vital i/o professional, de manera proactiva, modificant i prevenint els 
seus hàbits de vida.   
 
En l’àmbit escolar, gràcies a pràctiques com la que es presenta en aquest TFM, 
juntament amb una concepció educativa entesa com un procés dialògic 
d’emancipació, a través la qual les persones desenvolupen l’esperit crític i 
configuren el seu pensament; no només s’obtenen beneficis en termes de 
rendiment escolar, tal com busquen les polítiques, organismes i institucions 
educatives de caràcter neoliberal; sinó que anant un pas més enllà del 
creixement acadèmic, la participació i implicació dels joves en els seus propis 
processos d’ensenyament i aprenentatge, oferint-los una educació significativa i 
transferible a la seva vida quotidiana, d’acord amb una visió humanista i critico-
constructiva de l’aprenentatge, obren les portes a una ciutadania més 
democràtica, capaç de reconèixer la pluralitat i la diversitat de pensaments i 
opinions, de trencar velles rutines i vells hàbits, per tal d’aconseguir un major 
benestar individual i social, a través el qual poder construir el seu propi 
projecte de vida, sense estar condicionats pel llegat socioeconòmic del qual 
partien i es van desenvolupar, i obrint així les portes a la transformació personal 
i a l’harmonia social. 
 
Així doncs, aquest projecte, un cop aplicat en el context pel qual ha estat 
dissenyat i detectats els primers resultats, els quals, a l’igual que tot procés 
educatiu, es veuran de manera més intensa, en un període llarg de temps, quan 
les habilitats i competències siguin practicades i interioritzades dins de la cultura 
docent del centre, així com quan aquestes quedin incloses en els hàbits de 
l’alumnat; esdevindrà una mostra més de l’eficàcia i eficiència de totes aquelles 
estratègies educatives que hem vist en el subapartat 2.7. Habilitats per a la 
vida, experiències socials i escolars.  
 
Prenen com a punt de partida tots aquests aspectes, i subratllant que les 
pràctiques desenvolupades entorn de les Habilitats per a la Vida superen 
exponencialment l’àmbit educatiu formal, podem afirmar que el projecte 
#LIFESKILLS seria aplicable, tenint en consideració les característiques del 
context determinat, tant en el camp escolar (escoles, instituts, centres d’adults, 
etc.) com en el social (centres cívics, casals d’estiu, etc.), així com, adaptant els 
diferents continguts i competències, en les etapes de la infantesa, 
l’adolescència i l’adultesa.  
 
Des d’aquesta perspectiva, dins de la pròpia dimensió escolar i centrant-nos en 
aquelles accions educatives que cerquen una millora escolar en el marc de 
l’acció tutorial, com és el cas de #LIFESKILLS, cerquem que el temps que 
s’inverteix en aquest terreny és una molt bona oportunitat per iniciar projectes 
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d’aquestes característiques, que no només pretenen oferir un 
desenvolupament integral als seus discents, sinó que anant un pas més enllà, 
poden esdevenir un punt de partida per fomentar un canvi de paradigma en 
l’organització d’una institució educativa. Així doncs, treballant en aquesta 
línia es poden cercar sinergies entre el professorat, a partir de les quals, de 
manera molt lenta però constant, es pot arribar a superar aquella petita 
resistència que hi ha en certs sectors de la docència, que defensen per sobre 
de tot una educació acadèmica, centrada en els principis didàctics 
tradicionals/convencional, propis de l’industrialisme, en el que prima 
l’intel·lecte per sobre les emocions; fomentant així projectes multidisciplinaris 
que agafin com a referència el foment de les Habilitats per a la vida.  
 
En aquest sentit, tal com vaig fer referència en el portafoli del Pràcticum, quan 
parlo del factor de resistència docent, tinc la sensació que tot allò que gira al 
voltant del tema lúdic -de manera molt generalitzada i sense cap constatació 
científica, sinó basant-me en la meva pròpia experiència, i tenint en consideració 
que a poc a poc es comença a caminar en aquesta línia a partir de la proliferació 
de projectes alternatius enfocats cap a la direcció de la innovació educativa 
(veure Carbonell, 2015)-, es vol mantenir al marge de tot el que és l'educació 
formal, ja que hi ha com una mena d'associació cap a la part més de disbauxa, 
i no tant al veritable poder educatiu d'aquest mateix terme, que podem 
demostrar a partir de projectes com #LIFESKILLS. I això, per a mi, és un error 
bàsic, que des de la pròpia educació es va fomentant, ja sigui pel gruix 
"residual" de professors/es que segueixen pel camí del legat educatiu de la vella 
escola, com per la justificació que fan al respecte les pròpies famílies, que en 
experimentar en el seu moment aquella metodologia, consideren que aquesta 
dinàmica s'ha de continuar mantenint pel simple fet que a ells els va ser útils, 
sense importar que les necessitats i demandes dels seus fills/es no són les 
mateixes que les del seu temps.   
 
En aquesta línia, tal com apuntaren alguns autors de gran renom, des d’una 
mirada més general com Freud (1905), Piaget (1932) o Bronfenbrenner (1979), 
i des d’una mirada més pedagògica, Decroly, que assenyalava que des del camp 
escolar “si volem tenir progressos a l’escola només es pot esperar de tenir èxit 
satisfent la tendència al joc” (1987, p. 105); el joc esdevé, a causa del seu 
caràcter universal, l’estratègia educativa per excel·lència, un gran recurs 
didàctic, que influencia i motiva els PEA de l’alumnat, i els permet desenvolupar-
se, evolucionar i madurar integralment en diferents àmbits de la vida (social, 
personal, cognitiu, emocional, etc.) - no podem perdre de vista que el joc és una 
dinàmica que l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida i va evolucionant 
amb l’edat-.  
 
Deixant de banda la mirada més reivindicativa, que si més no és un dels aspectes 
que trobem reflectits en la primera guia didàctica d’aquest projecte –veure Annex 
2: Guia didàctica de 1r ESO-, en la que a través de les diferents dinàmiques, 
observem que el joc és l’estratègia educativa que més impera; així com la meva 
aposta per la defensa d’una educació significativa i activa, que trenqui amb el 
creixement exponencial del fracàs escolar i de l’abandonament escolar prematur; 
centrant-nos en la dimensió del propi projecte, en relació als objectius que el 
motoritzen, detectem per una banda, d’acord amb la demanda que em va fer el 
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Departament d’Orientació, que la configuració del projecte #LIFESKILLS 
dóna una resposta directa a les necessitats i característiques del propi 
centre, entorn del plantejament de fomentar en l’alumnat, del primer cicle de 
l’ESO, tot un conjunt d’estratègies i tècniques que els ajudi a gestionar les seves 
emocions, els seus sentiments i conflictes, per tal de propiciar una disminució de 
les conductes disruptives que es generen a nivell d’aula, i com a conseqüent 
millorar el clima i el benestar escolar -resultats que veurem reflectits, tal com he 
expressat anteriorment, en un període llarg; a més, no podem obviar aquells 
factors externs que poden distorsionar els resultats reals d’aquest projecte, com 
és la facilitat amb la qual els docents posen les faltes d’ordre, i com a 
conseqüència de l’acumulació d’aquestes l’augment d’expedients-. Mentre que 
per l’altra, en una dimensió més personal, d’acord amb els objectius que 
motoritzen aquest TFM, detectem que no només he assolit i integrat als meus 
coneixements la vuitena competència -“ser capaç d'elaborar una programació 
d'acord amb l'organització i el desenvolupament adient i adaptat del currículum, 
integrant de manera quotidiana l'equitat, l'educació emocional i l'educació en 
valors en els processos d'ensenyament-aprenentatge i la intervenció educativa” 
(Bautista i Castejón, 2011, p.7)-, que es descrivia en la Guia del Pràcticum, la 
qual emfatitzava en l’apartat de 1. Presentació, si no que a més, de manera 
transversal en el treball, he acabat de consolidar d’altres com “ser capaç de 
proposar activitats d'aprenentatge amb metodologies didàctiques 
adaptades a les diferents situacions i necessitats d'aprenentatge de l'alumnat, i 
proposar millores en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada 
en la pràctica”, “ser capaç d'utilitzar de manera integrada i optimitzada les TIC 
en el procés d'ensenyament-aprenentatge” i “ser capaç d'integrar els 
coneixements adquirits en el màster per a poder emetre judicis i prendre 
decisions adaptades a diferents situacions […]”. 
 
Continuant en aquesta línia d’argumentació, pel que fa la relació entre els 
coneixements adquirits en els diferents mòduls del màster i aquest TFM, de 
manera transversal en el cos del treball, podem detectar que verdaderament, 
ja sigui d’una manera més explicita –tal com s’indica en les diferents frases que 
he senyalitzat amb cursiva i subratllat- o implícita, hi ha hagut una transferència 
dels aprenentatges extrets; però no podem obviar que aquests són només la 
punta de l’iceberg que m’ha ajudat a poder desenvolupar aquest treball, ja que 
veritablement la font principal d’aprenentatge l’he trobat en els meus 
coneixements previs sobre el tema, que vaig poder adquirir de manera més 
profunda en la carrera de Pedagogia, a partir dels quals, gràcies a assignatures 
que tenen relació directa amb la moral i l’ètica professional, he pogut tenir en 
consideració temes tals com la confidencialitat; des d’aquelles relacionades amb 
el camp del lleure, a utilitzar el joc com a estratègia educativa i a proposar les 
Habilitats per a la Vida com a centre d’interès d’aquest projecte; des d’aquelles 
que se centren en la didàctica més escolar i en relació a l’anterior, a articular una 
línia metodològica activa, que permeti no només una educació integral de 
l’alumnat, sinó que assenteixin respectar els seus propis ritmes d’aprenentatge; 
etc. 
 
Per acabar, en una última dimensió, pel que fa la valoració del procés, aquest, 
tal com es reflecteix en la Taula 10, que es recull en l’apartat 3.3. Procés 
d’elaboració: Tècniques d’investigació i anàlisi, s’ha desenvolupat amb total 
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consonància, sense cap contratemps alarmant, que hagi causat una modificació 
considerable en el desenvolupament del projecte, més que una falta de cronos, 
a partir del qual hagués aprofundit encara més en l’elaboració dels materials 
que s’adjunten en les diferents fitxes de sessions, intentant que aquests (vídeos, 
plantilles, contes, etc.) fossin d’autoria pròpia.  

 
Finalment, aquí conclou un projecte educatiu que anirà, sent fidel al seu 
paradigma sociocrític –que es descriu en l’apartat 3.1. Paradigmes de 
referència-, a partir d’un procés d’investigació acció participativa, refent-se 
anualment, i que continuarà l’any vinent, un cop analitzats els diferents processos 
avaluatius, amb l’elaboració de la segona guia didàctica, i, qui sap, potser, a partir 
d’aquesta iniciativa, i dels resultats extrets, es podrà anar ampliant a altres 
cursos.  
 
Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i arribar fins a aquestes últimes 
línies, per a mi ha estat un autèntic plaer poder desenvolupar un projecte 
pedagògic d’aquestes característiques.   
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6. Notes complementàries 

 

6.1. Confidencialitat, secret professional i privacitat  

 
En la dimensió ètica, per tal de ser fidel al principi de confidencialitat, al secret 
professional i a la privacitat, recollits en els codis deontològics als quals ens 
acollim com a professionals (professió docent i pedagogs/es), així com per la 
defensa de la confiança educativa que hem de garantir en l’exercici de la nostra 
professió; en el transcurs d’aquest document, s’han obviat tots aquells noms 
propis verídics (de l’Institut, del professorat, de l’alumnat, etc.), per tal de poder 
realitzar una reflexió critica i constructiva, en la que no es pugui atribuir 
directament, a partir de la lectura d’aquest TFM, a cap professional un retiment 
dels seus actes i/o accions educatives. Així doncs, el nom Les Àligues és un 
nombre fictici que se li atribueix al centre. 
 
 

6.2. Recompte de paraules 

 

El total de paraules que adjunto en aquest aparat, només fa referencia al cos del 
text de cada apartat, suprimint així les paraules que recullen les diferents taules 
i/o figures, ja que considero que aquestes veritablement són annexos, que 
donant i contextualitzen el projecte, però que es podrien adjuntar en el 
consegüent aparat d’annexos, però que es decideix mantenir dins del propi text 
per facilitar la comprensió als/les lectors/es, ja que aquesta informació és 
necessària per comprendre les diverses explicacions.  

π Presentació: 794/1000 

π Marc teòric i legal: 2000/2000 

π Metodologia: 747/1000 

π Proposta educativa: 4000/4000 

π Conclusions: 1784/2000 

 

6.3. Glossari de termes 

 

Des d’aquest espai s’adjunten tot un seguit de termes tècnics que es consideren 

essencials aclarir, per tal que com a lectors i lectores pugueu realitzar una millor 

comprensió del TFM que aquí es presenta, evitant així caure en la temptativa de 

tots aquells conceptes que a simple vista poden tenir una connotació ambigua. 

 

π Competències: conjunt de capacitats que un individu posseeix, a través 
les quals utilitza els diversos recursos –cognitius, físics, emocionals, etc.-
, sabers, habilitats, competències, etc., per fer front a una situació 
concreta.  

 
π Continguts educatius: conjunt d’habilitats i competències que els infants 

han de desenvolupar i adquirir al llarg de la seva etapa educativa formal.  

http://www.cdl.cat/codi-deontologic-de-la-professio-docent
http://www.pedagogs.cat/doc/codi_deontologia.pdf
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π Democràcia: és un dels valors ètics universals, recollits en la Declaració 

dels Drets Humans (1948), a través el qual es defensa la participació lliure 
i voluntària de totes les persones en totes aquelles situacions que els 
afecti, sigui de manera directa o indirecta; així com el reconeixement a la 
igualtat i la dignitat humana. Aquesta és essencial per viure i conviure en 
societat.  

 
π Escola convencional i/o tradicional: anomenem escola convencional i/o 

tradicional a aquelles institucions educatives que, avui dia, continuen 
utilitzant un model clàssic d’educació dominant, en la que es considera a 
l’infant un ser passiu, el qual ha de desenvolupar la seva intel·ligència 
cognitiva, tot memoritzant i demostrant el seu coneixement a partir de 
proves estandarditzades; al docent com a únics transmissors de 
coneixements; l’avaluació numèrica dels resultats finals d’aprenentatge, 
etc.  

 
π Habilitats: conjunt d’aptituds, de destreses dels que una persona disposa 

per desenvolupar una tasca concreta.  
 

π Innovació (educativa): actual utilització del terme de renovació 
pedagògica, que té la intenció de construir un nou significat davant d’un 
terme massa recorrent.  

 
π Metodologia educativa: conjunt de teories, mètodes i tècniques de 

l’aprenentatge, encarregades de guiar la pràctica educativa que es 
desenvolupen en una institució o espai educatiu.  

 
π Objectius educatius: conjunt d’intencions educatives que els infants es 

proposen aconseguir en un termini de temps, els quals ens mostren el 
nivell de desenvolupament dels processos d’ensenyament i aprenentatge 
del nostre alumnat.  

 
π Participació educativa: acció mitjançant la qual, els infants, així com tots 

els membres de la comunitat educativa, comparteixen les seves idees, les 
seves propostes, els seus dubtes, etc., guien el seu projecte educatiu i 
interactuen en la gestió de l’espai educatiu.  

 
π Principis pedagògics: conjunt d’indicadors que, juntament amb els 

valors i la metodologia de centre, emmarquen la pràctica educativa d’un 
espai o d’una institució escolar.  

 
π Processos d’ensenyament i aprenentatge: conjunt de procediments 

mitjançant els quals els infants desenvolupen i extreuen tot un seguit 
d’aprenentatges, seguint els seus interessos i les seves necessitats. 
  

π Valors: conjunt de principis fonamentals que orienten i guien els nostres 
comportaments, les nostres accions, la nostra manera de relacionar-nos 
amb els altres i conviure en el món. 
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6.4. Glossari de sigles 

  

π DAFO: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.  

π ESO: Educació Secundària Obligatòria. 

π NEE: Necessitats Educatives Específiques o Especials. 

π OMS: Organització Mundial de la Salut. 

π PAD: Pla d’Atenció a la Diversitat. 

π PAT: Pla d’Acció Tutorial. 

π PEA: Processos d’Ensenyament i Aprenentatge. 

π PEC: Projecte Educatiu de Centre. 

π TFM: Treball Final de Màster. 

π TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació.  

π UD o UUDD: Unitat Didàctica o Unitats Didàctiques.  
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8. Annexos documentals 

 

En aquest espai, s’adjunten els diferents annexos que complementen el 

contingut expressat en els diferents apartats d’aquest document, amb la intenció 

d’acabar de contextualitzar els diferents aspectes exposats. 

 

Annex 1: Anàlisi DAFO del centre Les Àligues 
 

 Descripció del context del centre: 

L’IES Les Àligues és una institució educativa, de titularitat pública, que se situa 

en un municipi de la comarca de La Selva (Girona)-, un poble turístic de la costa 

catalana, que acull, en la seva estructura poblacional, un elevat nombre 

d’habitants d’origen estranger, que configuren un entramat de gran riquesa 

multicultural, el qual queda reflectit de manera conseqüent en el mateix centre 

educatiu.  

L’institut, que es troba emplaçat en el barri de la Cadira, on la confluència de la 

diversitat de nacionalitats i el volum de famílies amb un nivell 

socioeconòmic mitjà-baix es troba més concentrada; alberga actualment un 

total de cinc-cents quatre alumnes, distribuïts en l’ESO, Batxillerat i Cicles 

Formatius de Grau Mitjà –oferta educativa que presenta el propi centre-, dels 

quals cent setanta-dos no tenen nacionalitat espanyola, i setanta més, tot i tenir-

la, almenys un dels seus progenitors és d’origen estranger. A nivell pràctic, 

aquesta diversitat de nacionalitats –s’ha pogut comptar fins a trenta-nou 

nacionalitats estrangeres-, es tradueix en una pluralitat de cultures que 

conviuen constantment en un context pur d’aprenentatge, on de manera diària hi 

ha un intercanvi comunicatiu molt ric, en la que conviuen una gran diversitat de 

llengües; entre les quals el català és la menys utilitzada a nivell de diàleg entre 

iguals -fet que l’institut té especial atenció a l’hora d’abordar el seu Projecte 

Lingüístic de Centre (PLC). 

El centre educatiu, que compta amb un total de seixanta-un docents, distribuïts 

en els diferents itineraris educatius que he presentat anteriorment, planteja una 

estructura organitzativa amb un lideratge compartit –tal com es recull en el 

propi Projecte de Direcció-, encapçalada per un nou nucli directiu – aquest és 

el segon any- format per cinc professionals (director, cap d’estudis, secretaria, 

coordinadora pedagògica i cap d’estudis de formació professional), i distribuïda 

a partir de deu departaments didàctics (tecnologia, llengües estrangeres, 

d’orientació, d’expressió, etc.), en el que s’adhereixen els diferents professors 

que formen el claustre docent. A partir d’aquesta configuració es desplega tot un 

seguit de càrrecs coordinatius (TIC, activitats extraescolars, convivència i 

mediació, etc.), caps de departament (d’orientació, de llengües estrangeres, 

etc.) i tutories tècniques (faltes d’assistència, audiovisuals, etc.), que es 

distribueixen les diferents funcions, tasques i responsabilitats que conformen 

l’entramat educatiu del centre.   
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En relació a aquesta organització, per tal d’establir una línia educativa coherent 

i compartida, el centre articula tot un conjunt d’accions, que es recullen en un 

seguit de documents estratègics, a través dels quals es configuren els diferents 

projectes, plans i programes als quals s’acull la institució, que tenen en 

consideració les característiques i necessitats pròpies de l’entorn proper. A nivell 

de projectes, totes les actuacions educatives parteixen dels elements (criteris 

d’organització pedagògica, els indicadors de progrés, la concreció i el 

desenvolupament dels currículums, els criteris de l’estructura organitzativa, el 

projecte lingüístic i el caràcter propi, etc.) que es recullen en el Projecte 

Educatiu de Centre (PEC); document mare que, com a peculiaritat pròpia del 

centre, recull el foment de valors tals com la convivència en llibertat, el 

pluralisme, la democràcia, la participació, el compromís, la cooperació, etc. A 

partir d’aquí, es despleguen altres projectes més específics, com són el Projecte 

de Direcció, que planteja el full de ruta de les accions educatives del centre; el 

PLC, que tal com hem vist anteriorment s’encarrega de gestionar el tractament 

de les diverses llengües que conflueixen en el centre; el Projecte Curricular de 

Centre, que concreta els objectius i continguts que es treballaran en cada curs; 

el Projecte de Convivència i Mediació, que pretén garantir el benestar escolar 

des d’una mirada reflexiva (escola amb una elevada taxa de conductes 

disruptives); el Projecte Som Escola Verda, que pretén conscienciar de la 

importància de la sostenibilitat i del medi ambient; etc. En relació a la dimensió 

que envolta els plans, el centre planteja el Pla d’Acció Tutorial, en el que 

s’adjunta la programació per cursos, en la que es detallen els objectius i els 

continguts pels diferents àmbits d’actuació (Personal, Acadèmic i Professional); 

aquest actualment vol donar un gir de 180º pels cursos de 1r i 2n d’ESO on es 

vol fomentar un Pla d’habilitats per a la vida; el Pla d’Acollida, en el que es té 

en consideració el protocol de benvinguda de l’alumnat, la família, el professorat 

o el personal d’administració i serveis nouvingut; el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

a partir del qual es mobilitzen els diferents recursos (materials, humans, etc.) per 

tal d’oferir una atenció més individualitzada a aquells/es alumnes que per 

circumstancies acadèmiques i/o socials la requereixin; el Pla de Bulling, a partir 

del qual es vol activar un protocol de prevenció docent sobre l’assetjament 

escolar; etc. Per últim, entorn als programes, la institució educativa, en relació 

a les característiques pròpies de l’entorn, recull el Programa Salut i Escola, a 

partir del qual una infermera del CAP ofereix a l’alumnat accions per promocionar 

la salut i els bons hàbits alimentaris; el Programa de Socialització de Llibres, 

que pretén reduir les despeses econòmiques per a les famílies, entre d’altres. 

Cal dir, que fa aproximadament quatre anys, el centre comptava amb el 

Programa 1x1, -un alumne, un ordinador-, que va ser suprimit, en una votació 

molt justa, en una de les reunions del claustre i portada al Consell escolar per la 

seva abolició. La realitat és que el programa no va anar agafat d’un canvi 

metodològic que mantinguis coherència amb aquesta nova eina, sinó que 

darrere la utilització de les  TIC s’amagaven llibres de text en format PDF.   

Per finalitzar, de manera més detallada i específica, atenent a l’àmbit de 

l’orientació educativa, a nivell d’ESO –que es troba configurat per tres i quatre 

línies educatives, depenent els cursos-, es desplega un complex i ric Pla 
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d’Atenció a la Diversitat, que posen en joc tot un seguit de recursos accions –

que funcionen de manera cooperativa entre ells-  com són la Unitat de Suport 

a l’Escolaritat Especial (USEE), l’Aula Oberta, l’Aula d’Acollida, els Grups A 

–els grups classe A de tots els cursos alberguen l’alumnat amb NEE i dèficits 

d’aprenentatge, als quals se’ls adapten els continguts i els objectius educatius; a 

més, en el cas de 1r i 2n d’ESO, també es troba ubicat l’alumnat amb PIM, que 

són alumnes que no tenen assolides de la primària les competències bàsiques 

en matèries de castellà, català i matemàtiques- i la Unitat d’Escolarització 

Compartida (UEC). La gestió de totes aquestes s’articulen a partir de la 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i/o el Departament d’orientació –

depenen el grau de complexitat del cas- que es reuneixen un cop per setmana –

hi ha professionals que es troben en els dos grups de treball-, i que a més 

d’aquesta funció esmentada, atenent a una gran diversitat d’alumnat (amb 

problemàtica social, amb dificultats d’aprenentatge, amb NEE, etc.), són els 

encarregats d’elaborar els PI de l’alumnat que ho necessiti –tot i ser, a nivell 

normatiu, una feina pròpia dels/les tutors/es, els/les quals poden ser recolzats i 

acompanyats/des per les orientadores, en aquest centre es va decidir que 

aquesta tasca recauria en les pròpies figures de les orientadores-; ajudar als/les 

tutors/es de 4t ESO en l’orientació educativa i professional; participar en les 

comissions d’avaluació trimestrals, per poder detectar necessitats 

educatives; coordinació amb els serveis educatius externs (EAP, Serveis 

Socials i Psicòlegs/es privats/des); ajudar a les famílies a tramitar les beques 

INAPE; recollir la informació de traspàs entre el centre primària i el de 

secundària; realitzar una atenció individualitzada, etc.     
 

 Anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) del 

centre: 

En aquest subapartat s’adjunta una anàlisi DAFO, sobre les debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats –veure Taula 14-, així com el conjunt 

d’estratègies –veure Taula 15- que es desprenen d’elles, amb la intenció 

d’evidenciar que aquest projecte es constitueix entorn unes necessitats 

educatives de la pròpia institució 

 

         Figura 1. Components de l’Anàlisi DAFO. Pressa de  http://blog.blauadvisors.com/wp-content/media_blau/2016/dafo1cat.png  
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Taula 14 
 

Anàlisi DAFO del centre Les Àligues 
 Positiu Negatiu 

In
te
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FORTALESES 
 

En relació a l’estructura organitzativa:  
 

1. Rica cultura organitzativa amb una elevada taxa de reunions setmanals. 
2. Nou equip directiu, implicat en la recerca de noves estratègies educatives. 
3. Forta estructura d’orientació educativa (recursos, agrupaments, etc.).  
4. Lideratge compartit. 
5. Elevada cultura avaluativa interna del centre.  
 
En relació al propi cos professional: 
 

6. Alta formació permanent i continuada dels professionals (ressaltar Dp. D’orientació). 
7. Un gran nombre del claustre és partidari de cercar noves estratègies que cerquin la 
innovació educativa. 
 
En relació a l’alumnat: 
 

8. Alta riquesa multicultural per un aprenentatge compartit. 
9. Alta taxa de preinscripcions a 1r d’ESO.   
10. Resultats acadèmics favorables en relació a la mitjana catalana dels centres de 
màxima complexitat. 
 
En relació a la participació de les famílies: 
 

11. AMPA reduïda, però amb força implicació en relació a les activitats del centre 
(s’encarreguen de la festa final de curs, de gestionar la cantina escolar, les activitats 
extraescolar, de dotar al centre de recursos econòmics, etc.).   
 
En relació als recursos (econòmics, materials, etc.): 
 

12. Beneficis (econòmics, etc.) rebuts per ser una escola de màxima complexitat.  
13. Amplia dotació de recursos a l’aula (canons, ordinadors, connexió a internet, etc.). 
14. Bona i amplia infraestructura escolar (edifici). 
 
Altres, en relació als programes, protocols, metodologia, etc.: 
 

15. Ampli protocol d’absentisme.  
16. Un bon laboratori d’idiomes, amb intercanvis internacionals.  
17. Aprofitament i participació en les activitats derivades del Pla educatiu d’entorn 
(programa salut, art teràpia, etc.).  
 
 

DEBILITATS 
 

En relació a l’estructura organitzativa:  
 

1.Plantilla docent inestable. 
2. Les reunions són fragmentades, manca una forta visió col·laborativa.  
 

En relació al propi cos professional: 
 

3.Insuficient formació psicopedagògica del professorat expert.  
4. Resistència de canvi metodològic, per part d’un nombre reduït de docents. 
5. Dificultats per gestionar elevant nombre d’alumnat amb dificultats educatives (manca 
d’una gestió dins de les aules ordinàries per part del professorat). 
 

En relació a l’alumnat: 
 

6. Resultats acadèmics desfavorables en relació a la mitjana catalana de tots els centres.  
8. L’alumnat està habituat a pràctiques reproductives i mecanitzades, enfocades a 
l’aprovació d’exàmens, fet que repercuteix en el foment de la seva autonomia i en el rebuig 
cap a activitats reflexives, no tenen les competències i habilitats necessàries.  
9. Poc respecte de l’alumnat per la infraestructura escolar (aules molt brutes). 
10. Gran taxa d’alumnat amb baixa motivació envers els PEA escolars. 
11. Manca d’una conscienciació inclusiva i de respecte entre l’alumnat. 
12. Alta taxa d’alumnat conflictiu (elevat nombre d’expedients i faltes d’ordre interna). 
 

En relació a la participació de les famílies: 
 

13. La participació de les famílies és limitada, es concreta només en les reunions 
proposades pels docents i l’AMPA, que desenvolupa principalment una funció financera.  
 

Altres, en relació als programes, protocols, metodologia, etc.: 
 

14. Ràtio professor/alumne molt elevada.  
15. Forta pressió curricular (és prima la finalització del programa per sobre la innovació 
educativa). 
16. Clima de convivència desfavorable per l’aprenentatge, sobretot dins de les pròpies 
aules, i més específicament entre els cursos de 1r i 2n ESO (no saben gestionar emocions 
ni conflictes). 
17. El català, com a font de comunicació, és la llengua minoritària dins del centre. 
18. Utilització no correcta dels mitjans i recursos tecnològics. 
19. Prima la comunicació unidireccional entre alumne/a i professor/a. 
20. Sobrecàrrega burocràtica. 
21. Es ressalta una metodologia tradicional/convencional.  
22. Mesures preventives i correctores, de  l’alumnat amb conductes disruptives, 
deficitàries. 
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OPORTUNITATS 
 

En relació a l’estructura organitzativa:  
 

1. La llei educativa recull que un % del professorat pot ser proposat per la direcció del 

centre (dóna estabilitat a part de la plantilla i ofereix el plantejament d’escollir docents 
que s’adhereixin al PEC).  
 
En relació al propi cos professional: 
 

2. Cursos oferts de manera gratuïta pel departament en relació a la formació docent.  
3. Augment del professorat que pren consciència de la importància de la innovació 
educativa.  
4. Jubilació d’un nombrós nombre de docents. 
 
En relació a l’alumnat: 
 

5 .La riquesa multicultural de l’alumnat fa que les estratègies educatives s’ajustin a les 
necessitats reals del context escolar.  
 
En relació a la participació de les famílies: 
 

6. Reforçament per part de l’Ajuntament, de la importància de la participació de la 
família en els entorns educatius i escolars. 
7. Estudis psicopedagògiques que mostren els beneficis de la participació de la família 
en l’escola, tant a nivell individual com col·lectiu.  
 
Altres, en relació als programes, protocols, metodologia, etc.: 
 

8. Reorganització d’alumnat amb dificultats educatives entre els diferents centres del 
municipi.  
9. La visualització del centre com a institut que millor atén les necessitats educatives 
de l’alumnat. 
10. Municipi molt dinàmic, amb una gran oferta cultural i d’oci juvenil. 
11. Col·laboració ajuntament-institut.  
12. Els beneficis (econòmics, recursos, etc.) que aporta la denominació màxima 
complexitat, esdevé un incentiu per cercar estratègies educatives.  
13. Bona predisposició de les entitats socials i culturals juvenils per col·laborar amb el 
centre en els diferents projectes que ofereixen.  
14. La introducció de les TIC en educació, una nova aproximació a l’acte educatiu. 
15. La proliferació  de centres educatius amb metodologies renovadores. 
16. Importància pedagògica sobre la formació permanent al llarg de la vida. 
17. Introducció de pràctiques socialitzadores (participació en els plans educatius 
d’entorn i en el projecte rossinyol). 

 

hh 

AMENACES 
 

A nivell global (internacional, estatal i autonòmic): 
 

1. Imposició burocràtica.  
2. Incertesa i inestabilitat política i administrativa, en matèria educativa.  
3. Deficitària preparació psicopedagògica i formativa del cos docent de secundària.  
4. Falta de formació TIC en el cos docent de secundària.  
5. Alt índex espanyol de fracàs escolar i abandonament escolar prematur.  
8. Poca inversió pública en investigació educativa. 
9. Llibres de text creats per les editorials. 
10. Resistència al canvi educatiu d’un ampli sector de la població. 
11. Crisis econòmica i de valors socials. 
12. Retards en el pagament de les pagues extres del professorat. 
13. Precarietat dels llocs de treball.  
14. Augment i suport cap a les escoles amb pedagogies renovadores.  
15. Sobrecàrrega dels continguts curriculars.  
16. Fort sistema d’avaluacions estatals (revalides, PAU, etc.).  
17. Mancança de polítiques de conciliació del temps familiar.  
 
A nivell d’entorn (població): 
 

18. Limitat domini de la llengua vehicular (català) d’un gran nombre de famílies 
nouvingudes.  
19. No tot l’alumnat té accés a les TIC a nivell domèstic.  
20. Poca disponibilitat horària, per part de les famílies, per participar en l’entramat escolar. 
21. Desestimació de les famílies autòctones, amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt, a 
portar als seus fills/es amb una escola que conté un alt índex d’immigració, i que a més, 
és reconeguda amb el distintiu de màxima complexitat.  
22. Petita fuga de l’alumnat “competent” cap a altres instituts de la zona.  
23. Proposta metodològica atractiva (treball per projectes) en altres instituts de la zona. 
24. Deficitària gestió dels Serveis Socials del municipi.  
25. Mínima gestió dels serveis educatius de zona, relatius a l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat.  
26. La visualització de l’institut com a centre que millor atén les NEE de l’alumnat.  
 
 
 

 

 

Nota. Els punts amb el requadre són els elements que he agafat de referent per donar sentit a la constitució d’aquest projecte. Font: Pròpia. 
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Taula 15 

Estratègies DAFO del centre Les Àligues 

 Positiu Negatiu 

In
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Fortaleses: Estratègies ofensives 
 

1. Optimitzar i treure rendiment a les reunions setmanals, tot apostat per una visió més 
col·laborativa, en la que hi hagi un treball interdepartamental i intercursos, per caminar 
amb coherència cap a una mateixa línia educativa. 
 

2. Desenvolupar, des de la pròpia orientació educativa, espais d’assessorament 
docent, que ajudin a desenvolupar mesures organitzatives i psicopedagògiques, que 
assisteixin a millorar les estratègies d’atenció a la diversitat. 
 

3. Promocionar el laboratori d’idiomes, com a factor distintiu del centre. 
 

4. Augmentar la participació de les famílies dins de la comunicat educativa, obrint-los 
les portes a una participació més activa. 
 

5. Des de la direcció, fer ús, de manera reflexiva i crítica, de l’elecció de professorat 
que senti adhesió pel PEC. 
 

6. Potenciar que el professorat és benefici dels cursos gratuïts de la Generalitat, que 
els empoderi per liderar les seves classes, fent ús d’estratègies que l’ajudin a gestionar 
la diversitat educativa.  
 

7. Fomentar una conscienciació inclusiva, a través de la incorporació de metodologies 
que cerquin i requereixin el treball cooperatiu entre alumnat. 

Debilitats: Estratègies defensives 
 

1. Aprofitar l’estructura del Departament d’Orientació per suplir les mancances formatives 
del cos docent de secundària, relatiu a la preparació psicopedagògica, a partir de la 
generació d’espais d’assessorament docent, en el que les orientadores empoderin al 
professorat de tot un seguit de recursos i tècniques metodologies, que l’ajudin a gestionar 
la seva aula. 
 

2. Enfortir el lideratge compartit per combatre les incerteses i la inestabilitat política i 
demostrativa, en matèria educativa; a partir d’un treball docent cooperatiu i col·laboratiu, 
que ajudi a establir una forta adhesió educativa cap al PEC. 
 

3. Treure profit dels beneficis rebuts per ser una escola de màxima complexitat, per 
destacar aquells aspectes més distintius i de qualitat del centre, que ajudin a fomentar un 
canvi de mentalitat en les famílies del municipi, apropant-los a escollir aquest centre com 
a primera opció en les seves preinscripcions. 
 

4. Empoderar a l’alumnat, en espacial el de 1r i 2n, a partir de la constitució d’estratègies 
educatives creades pel Departament d’Orientació, amb tot un conjunt d’habilitats i 
competències que els permetin gestionar les seves emocions i els seus conflictes, per tal 
de millorar el clima de convivència al centre i a l’aula, i reduir així els alts índexs de faltes 
d’ordres i expedients.  
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Oportunitats: Estratègies de reorientació 
 

1. Posar en marca, des de l’equip directiu, una selecció de personal docent, d’acord 
amb la nova dinàmica de llei, en la que es pugui donar estabilitat laboral a part de la 
plantilla, al mateix temps que es fomenta que el professorat escollir se senti adherit al 
PEC del centre; aprofitant així la jubilació d’un nombrós nombre de docents. 
 

2. Fomentar al cos docent la realització dels cursos gratuïts de la Generalitat, per tal 
de suplir les mancances formatives en relació a la insuficient formació psicopedagògica 
del cos docent de secundària; per així poder adquirit tot un seguit d’habilitats i 
competències que l’ajudin a gestionar la diversitat de les seves aules. 
 

3. Aprofitar l’augment del professorat que pren consciència de la importància de la 
innovació educativa, per fomentar un canvi metodològic en el centre, que ajudi a 
disminuir les conductes disruptives a les classes, que fomenti la reflexió i l’esperit crític 
de l’alumnat, etc.  

Amenaces: Estratègies de supervivència 
 

1. Cercar aliances entre família i escola, per a la seva proposta i la implementació d’una 
nova línia metodològica de centre. 
 

2. Aprofitar els cursos del departament, per potenciar en el professorat, a partir del 
plantejament de la importància de la formació permanent, tot un seguint d’habilitats i 
competències TIC, que puguin ser transferides a l’aula. 
 

3. Davant la deficient inversió publica en investigació educativa, i l’augment del 
professorat que pren consciència de la importància de la innovació educativa, fomentar 
un intercanvi d’experiències educatives que es desenvolupin en el centre, obrint les portes 
a ser un centre investigador, que cerca el benefici del sistema educatiu. 

 

Nota. Els punts amb el requadre són les estratègies pensades per donar sentit a la constitució d’aquest projecte Font: Pròpia.
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Annex 2: Guia didàctica de 1r ESO 

 

En el següent enllaç -per aquells o aquelles que llegiu el document en format 

paper, el trobareu en aquesta pàgina https://drive.google.com/folderview?id=0B-

thVHiqUAATUWxLT2dFWnlza1U&usp=sharing -, cercareu la Guia didàctica de 

1r, amb tots els seus components (línia metodològica, criteris d’avaluació, UUDD, 

etc.).  

Des d’aquí només em queda convidar-vos a gaudir d’aquesta lectura, tant o 
inclús més del que jo he fet en la seva elaboració, i animar-vos, sempre que sigui 
del vostre grat, a compartir amb mi –a través del meu correu electrònic 
natydilo4@gmail.com-, totes aquelles idees que us suggereixi la lectura 
d’aquesta Guia didàctica, així com les propostes de millora que crèieu 
convenients compartir, per així enriquir aquest projecte educatiu de manera 
col·lectiva.  

 

Moltes gràcies,  

Natalia Díaz López 

Orientació educativa 

  

https://drive.google.com/folderview?id=0B-thVHiqUAATUWxLT2dFWnlza1U&usp=sharing
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