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Introducció 
 Aquesta guia didàctica és fruit d’un procés de recollida de materials no 
convencionals en una proposta desenvolupada en l’assignatura d’acció socioeducativa en 
els serveis socials del Grau d’educació social de la Universitat de Barcelona.  
 
 Des de l’inici del plantejament d’aquesta guia s’ha volgut crear un material amb la 
idea de compartir aquest recurs i alhora de reivindicar la necessitat d’utilitzar els mitjans 
culturals que tenim al nostre abast en qualsevol acció socioeducativa, ja que al cap i a la 
fi, la cultura és el que ens connecta amb la societat, i a través d’aquesta construïm la 
nostra identitat. Per tant, aportem aquest material educatiu a la comunitat, amb el desig 
que pugui contribuir a la construcció de coneixement col·lectiu, i animem a tothom a 
contribuir també amb els seus sabers i recursos, per a la construcció col·lectiva d’una 
comunitat més participativa en què les persones siguin uns agents actius.  
 
 Esperem, doncs, que pugueu fer vostre aquest material com una eina més de 
treball, un material que en cap cas ens apropiem com a nostre, sinó que pretenem que 
cadascú la faci servir com més li convingui per a la transformació de la societat, ja sigui 
complementant-lo, estripant-lo, modificant-lo, compartint-lo, etc. De la forma que sigui, per 
tal que us resulti útil i tingui un valor per a vosaltres. 
 
 A partir d’aquest recull i fruit d’un enriquidor intercanvi d’opinions, de sensibilitats 
socials, i de criteris educatius, hem fet una tria de materials que combinen recursos 
d’elaboració pròpia i diverses fonts que ens han semblat adequades per treballar-los de 
forma complementària, tant per la diversitat de formats que inclou la tria, com per 
l’enfocament conjunt que es pot donar als materials. Unes activitats que permeten 
treballar tant des de l’òptica del professional com des de l’òptica del subjecte educatiu, i 
que a més, apel·len a dilemes ètics dins del sector social.  
 
 La proposta que es fa se situa en la pel·lícula “The angel’s share” (La parte de los 
ángeles, en versió espanyola) en la que es pot parlar de justícia restaurativa, 
d’acompanyament, de temes ètics sobre la forma de fer de l’educador social i serveix per 
a veure les coses des de dues perspectives: la perspectiva del subjectes de l’educació i la 
de l’educador social. Aquest és l’eix que hem escollit per elaborar la guia didàctica que 
proposem a continuació. La pel·lícula ens planteja un seguit de dilemes ètics i morals 
sovint presents en la nostra professió, temes que generen debat i alhora ens fan 
replantejar la nostra tasca socioeducativa. D’altra banda, té un gran potencial, ja que és 
un material audiovisual actual i té moltes possibilitats quan s’interpel·la els subjectes 
perquè empatitzin amb les situacions i se sentin identificats amb els personatges. 
 
 Per tant, amb els materials escollits, pretenem posar damunt la taula la tasca de 
l’educador/a social en relació amb el subjecte, centrant la mirada en el procés d’aquest, i a 
la vegada plantejar quins dilemes ètics podem trobar-nos en afrontar la tasca 
socioeducativa.  
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 The angel’s share és una pel·lícula que connecta amb la part emocional, reflexiva i 
racional de l’individu a través de diferents mitjans (diàlegs, música, imatges, relat, etc.). 
Els continguts, que s’hi desprenen, són molt complerts i permeten treballar en profunditat 
amb les dues parts de l’acció socioeducativa, l’educador/a social i el subjecte de 
l’educació. És per això que hem plantejat la proposta didàctica en dos blocs, un dirigit a la 
formació dels professionals de l’educació social, i un altre dirigit als joves en risc, que tant 
poden formar part de programes alternatius dins de justícia juvenil, com d’altres 
programes dirigits a joves. 

 

Fitxa tècnica 
Títol The angel’s share (Traducció: La parte de los ángeles) 

Any 2012 

Durada 106 minuts 

Director Ken Loach 

Guionista Paul Laverty 

País Regne Unit 

Actors Paul Brannigan, Roger Allam, John Henshaw, William Ruane, Daniel 
Portman, Paul Donnelly, Lorne MacFadyen, John Joe Hay, Siobhan 
Reilly, Barrie Hunter, David Goodall, Jim Sweeney, Gary Maitland 

Gènere Comèdia - drama social 

Sinopsis Robbie és un jove de Glasgow, pare per primera vegada, que es troba en un 
espiral delictiu del que no aconsegueix escapar. Es creua amb Rhino, Albert i 
Mo, personatges que com Robbie eviten pels pèls la presó; el jutge els 
condemna a realitzar una mesura penal alternativa, treballs en benefici de la 
comunitat. Henry, l’educador que els hi és assignat, supervisa la mesura 
imposada, però alhora es converteix en una persona de confiança, que a més 
a més els inicia en secret en l’art del whisky. A mesura que avança la 
pel·lícula, Robbie agafa amistat amb els seus companys i descobreix que té 
un autèntic talent com a tastador de whisky, aconseguint identificar les collites 
més excepcionals. Robbie es veu en una realitat complicada, on vol 
aconseguir ser un bon pare per al seu fill, però les dificultats amb les quals es 
troba pel camí, li ho fan molt difícil, com el fet de tenir enemics, un passat 
delictiu, no poder trobar feina, etc. Trencant una vegada més les normes, 
Robbie i els demés planegen una actuació que els farà guanyar molts diners, 
però que els posarà en perill. 
 

Més informació http://www.cinemanet.info/2012/11/la-parte-de-los-angeles/ 
 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Brannigan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roger%20Allam
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Henshaw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Ruane
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Portman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Portman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Donnelly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lorne%20MacFadyen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Joe%20Hay
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Siobhan%20Reilly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Siobhan%20Reilly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barrie%20Hunter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Goodall
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jim%20Sweeney
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gary%20Maitland
http://www.cinemanet.info/2012/11/la-parte-de-los-angeles/


4 
 

 

Objectius de l’activitat  
 

OBJECTIU GENERAL 1: Realitzar un treball formatiu amb educadors/es socials sobre 

l’àmbit de justícia juvenil. 

- Objectiu específic 1.1.: Despertar l’actitud crítica enfront de diferents 

pràctiques i dilemes ètics de la professió. 

- Objectiu específic 1.2.: Desenvolupar la creativitat a l’hora de resoldre 

situacions complexes. 

- Objectiu específic 1.3.: Reflexionar sobre la posada en pràctica del propi rol 

d’educador/a social. 

- Objectiu específic 1.4.: Conèixer el sistema de justícia juvenil i les mesures 

alternatives en medi obert que se’n desprenen. 

 

OBJECTIU GENERAL 2: Realitzar un treball educatiu amb joves en risc d’exclusió social. 

 

- Objectiu específic 2.1.: Identificar el paper que tenen els factors de risc i de 

protecció en la pròpia experiència vital. 

- Objectiu específic 2.2.: Desenvolupar l’actitud empàtica cap a les persones 

del seu voltant. 

- Objectiu específic 2.3.: Reflexionar sobre el propi canvi vital aprofitant els 

aspectes resilients que es manifesten en un mateix.  

- Objectius específics 2.4.: Desenvolupar habilitats socials i estratègies 

enfocades al canvi personal. 
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Recursos d’utilitat  
Recurs A: Web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

- Justícia Juvenil:  
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/justicia_juvenil/ 

- Mesures penals alternatives: 
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mesures_penals_alternativ/ 

- Mediació: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/ 
 
Recurs B: Web de l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la UB 

http://www.ub.edu/ospdh/ 
 
Recurs C: Guia d’us del 2007 sobre: Treballs en Benefici de la comunitat i Prestacions en 
Benefici de la Comunitat (menors) 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/guia_d_us_tbc-
pbc_catala.pdf 

 
Recurs D: Informe del 2010: Valoració de la mediació penal juvenil per part de víctimes i 
infractors. Programa Compartim 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/mediacio_penal_juvenil_pc
5.pdf 

 
Recurs E: Vilar, J. (2010). Anàlisi dels conflictes ètics en la pràctica professional de 
l’educació Social: Aproximació a una ètica aplicada. Universitat de Barcelona 
  http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/21621/JVM_TESI.pdf?sequence=1 
 
Recurs F: Diputació de Barcelona i FEDAIA (2008). Model de prevenció i detecció de 
situacions de risc social a la infància i l’adolescència des dels Serveis Socials Bàsics. 
Barcelona 

http://www.interxarxes.net/pdfs/2010/5_Diputacio_infancia_en_risc_08.pdf 
 
Recurs G: Web de la Violence Reduction Unit Scotland 

http://www.actiononviolence.org.uk/ 
 
Recurs H: Material eduCaixa per a entendre i treballar la capacitat d’autocontrol 

https://www.educaixa.com/documents/10180/14571742/Capacitat_Autocontrol.pdf/
a3057f5f-cded-446b-b994-86b28a52c023 

 
Recurs I: Dinámicas grupales para trabajar con adolescentes 
 http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf 
 
Recurs J: Manual de autocontrol 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/orientacion/r
elaciones_sociales/Manual-de-Autocontrol.pdf 

 
Recurs K:  Assertivitat 

http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_assertivitat.htm 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/justicia_juvenil/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mesures_penals_alternativ/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/
http://www.ub.edu/ospdh/
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/guia_d_us_tbc-pbc_catala.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/guia_d_us_tbc-pbc_catala.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/mediacio_penal_juvenil_pc5.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/mediacio_penal_juvenil_pc5.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/21621/JVM_TESI.pdf?sequence=1
http://www.interxarxes.net/pdfs/2010/5_Diputacio_infancia_en_risc_08.pdf
http://www.actiononviolence.org.uk/
https://www.educaixa.com/documents/10180/14571742/Capacitat_Autocontrol.pdf/a3057f5f-cded-446b-b994-86b28a52c023
https://www.educaixa.com/documents/10180/14571742/Capacitat_Autocontrol.pdf/a3057f5f-cded-446b-b994-86b28a52c023
http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/orientacion/relaciones_sociales/Manual-de-Autocontrol.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/orientacion/relaciones_sociales/Manual-de-Autocontrol.pdf
http://www.xtec.cat/%7Ejcruz/recursos/c_assertivitat.htm
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Recurs L: Activitats i exposició per treballar sobre els riscos de les drogues i com prevenir-
ne el seu consum. El programa Controles? és una iniciativa de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona 

http://controles.diba.cat/ 
 
Recurs M: Programa d'intervenció integral d'adolescents i joves i les seves famílies amb 
problemàtica de substàncies 

http://www.diba.cat/web/benestar/spott/pia_sf 
 

Metodologia 
 Aquesta proposta didàctica es recolza en una metodologia participativa, 
vivencial, i basada en l’experiència pròpia dels individus participants. Serà 
participativa, perquè les sessions s’han d’anar construint en base a les aportacions dels 
participants; vivencial, perquè a través de les activitats les persones podran viure en 
primera persona els dilemes i empatitzar amb les diferents situacions, i basada en 
l’experiència pròpia, perquè es tractarà de què cada individu faci les aportacions al grup 
en base a les pròpies vivències i experiències vitals, de manera que el coneixement que 
es va construint i compartint es basi en la realitat d’aquests individus (tant en el cas del 
treball amb educadors/es socials, com en el cas del treball amb els i les joves). 
 
Sobre el treball formatiu amb els educadors/es social 
 
 A través del visionat de la pel·lícula i de la identificació dels diferents elements que 
entren en joc en la vida del protagonista i les actuacions del treballador social/educador, 
es pot realitzar un treball conscient i autoreflexiu a través del reconeixement d’alguns 
elements del debat com a propis de la seva experiència professional, i es pot posar en joc 
dilemes ètics en la nostra professió. D’altra banda, ens permet posar en comú les diverses 
vivències dels membres del grup i diversos enfocaments i formes de resoldre situacions. 
 
Sobre el treball educatiu amb els joves en risc d’exclusió social 
 
 A través del visionat de la pel·lícula i de la identificació dels diferents elements que 
entren en joc en la vida del protagonista, l’objectiu és que els joves puguin realitzar un 
treball conscient i autoreflexiu a través del reconeixement d’alguns elements del debat 
com a propis de la seva experiència vital, i de conèixer altres formes de resoldre 
situacions i caminar cap al canvi, a través de la posada en comú de les diverses vivències 
dels membres del grup. 
 
Sobre el mètode de treball: cinefòrum i dinàmiques 
 
 La proposta d’aquesta guia didàctica és la de plantejar un cinefòrum, a partir del 
visionat de la pel·lícula The angel’s share, que contempli possibles preguntes de debat de 
diferents temes que es poden abordar a partir de la història que es relata. 
 

http://controles.diba.cat/
http://www.diba.cat/web/benestar/spott/pia_sf
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 De forma complementària, per cada tema de debat proposat a partir les preguntes 
de reflexió, oferim una proposta alternativa al propi debat en forma de dinàmica de grup, 
per tal de complementar i enriquir el tema que s’estigui treballant, o bé poder plantejar els 
diferents interrogants per altres vies de participació.  
 
 Aquesta proposta esdevé de plantejar-nos que una història, que ens mostra unes 
imatges i situacions, té en compte tot allò que a una pel·lícula no apareix explícitament, 
històries de vida, contextos i realitats que es presenten de manera silenciada o no 
mostrada, però que donen peu a què qui veu la pel·lícula pugui fer les seves pròpies 
hipòtesis. Aquesta relació permet dibuixar un punt de vista ideològic, una mirada amb la 
qual tractar els successos que es relaten, que ens ajuda a deixar de ser espectadors 
passius, per fer la proposta que plantegem a continuació, on compartir i posar damunt la 
taula els temes que suggereix el relat de Robbie, a través de la reflexió i la posada en 
pràctica d’aquests ítems.   
 

A l’hora de posar en pràctica la guia cal tenir en compte que... 
 

• les activitats, acompanyades d'una introducció general al tema o amb intercalat de 
continguts (veure punt continguts de referència) permeten aprofundir sobre el 
sistema de justícia juvenil i les mesures alternatives en medi obert, així com en la 
capacitat de canvi personal i social, quan hi ha motivació i una actitud resilient en 
les persones; 

• aquestes activitats estan pensades de forma dialògica amb la participació de 
tots/es els/les alumnes. Tenen com a fonament que a través del diàleg entre tots 
els participants, es construeix coneixement comú. Es pretén, doncs, que les 
persones destinatàries:  

○ desenvolupin una actitud crítica i reflexiva en relació als arguments 
ideològics i polítics que es mostren a la pel·lícula; 

○ valorin de forma crítica la informació que arriba a través dels mitjans de 
comunicació. 

 

Continguts bàsics 
 Per tal de fer una síntesi del que proposem treballar en aquesta guia didàctica, 
aportem seguidament una llistat de continguts bàsics que hem contemplat a l’hora de 
dissenyar el qüestionari de debat i les dinàmiques. 
 
Continguts de treball amb l’educador social: 
 
- Llei de Justícia juvenil: 5/2000 Llei reguladora de la responsabilitat penal del menor. 
- L’obligatorietat/voluntarietat de l’altre en el fet educatiu. 
- La “distància professional” i el vincle amb l’altre. 
- Factors de risc i factors de protecció del context d’una intervenció socioeducativa. 
- Mediació i resolució de conflictes. 
- Dilemes en la pràctica professional. 
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Continguts de treball amb els joves: 
 
- Oportunitats i riscos de la pròpia realitat. 
- Empatia. 
- Autovaloració i autoconcepte. 
- Autoestima i projecció de futur. 
- Autocontrol i  autoconeixement. 
- Responsabilitat i presa de decisions. 
- Resiliència. 
- Els rols de grup. 
- Virtuts i agraïment. 
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Desenvolupament de l’activitat 
Treball amb educadors/es socials 
 

● Si es té en compte els principis bàsics de justícia juvenil (entre d’altres, els de 
responsabilització del subjecte i individualització de les respostes), creieu que és 
adequada la mesura dictada pel jutge en què condemna als joves a realitzar hores 
de treball comunitari? És coherent tenint en compte els delictes comesos per 
aquests joves? Justifica-ho. 

 
[Referència a la pel·lícula: 0:32 - 6:33 / 7:28 - 10:21: escena on es presenten els acusats i el jutge dicta una 
sentència / escena on es veu al grup realitzant la mesura penal alternativa]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Posicionaments 
 
OBJECTIUS: 

• Posicionar-se davant d’un supòsit o situació 
• Argumentar el posicionament propi davant d’una afirmació 
• Elaborar un discurs coherent tenint en compte els coneixements previs sobre 

justícia juvenil.  
 
DESENVOLUPAMENT: 
 En un espai diàfan es situa una línia que divideix l’espai en dos, i el grup se situa 
en aquesta línia. Un moderador/a fa una afirmació en relació a la temàtica, i els 
participants han de situar-se a una banda o a l’altra de la línia segons si estan a favor o 
en contra de l’afirmació feta pel moderador, i posteriorment argumentar el seu 
posicionament.  
 
Possibles qüestions: 

         Robbie comet un delicte barallant-se amb un grup de joves. El jutge el condemna 
a realitzar un número d’hores de prestacions en benefici de la comunitat com a mesura 
penal alternativa, com per exemple pintar l’interior d’un centre comunitari o condicionar la 
jardineria i manteniment d’un cementiri. La mesura que dicta el jutge a Robbie és 
adequada, tenint en compte el tipus de delicte comés? 

       La mateixa mesura s’aplica a Mo, una jove que ha comés un robatori a una botiga 
d’animals exòtics, i posteriorment s’encara verbalment amb el policia que fa la seva 
detenció. En aquest cas consideres adequada la mesura proposada? Creus que segueix 
el criteri d’individualització que es recull a la llei? 

          En el cas de l’Albert, que està a punt de ser atropellat per un tren sota els efectes del 
alcohol, creus que la mesura proposada, la mateixa que la dels seus companys, serveix 
per responsabilitzar-lo del que ha fet?   

          El que han comés els protagonistes de la pel·lícula, són valorats pel jutge i la seva 
sentència consisteix en proposar un número d’hores de serveis a la comunitat en funció 
del delicte comés. Consideres adequat el tipus de mesura, o bé opines que els delictes 
requereixen d’una mesura d’internament en règim tancat? 

          La situació de paternitat imminent en la qual es troba Robbie, és un motiu a tenir en 
compte a l’hora de dictar una mesura, o és un aspecte indiferent? 
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● Existeix un ampli acord entre els professionals de l’educació, en la importància de 
la voluntarietat en qualsevol relació educativa. En aquest cas, doncs, creieu que és 
possible establir una relació educativa tenint en compte l’obligatorietat de la 
mesura? Quines dificultats pot suposar el fet que el subjecte no hagi accedit al 
recurs de forma voluntària a l’hora de fer un treball educatiu amb ell/a? Com a 
educadors socials, quins aspectes tindríeu en compte i com treballaríeu amb els 
subjectes per tal que l’acció socioeducativa incideixi efectivament en ell/a? 

 
[Referència a la pel·lícula: 7:25 - 9:01: escena en la qual el grup es presenta al primer dia de compliment de la 
mesura]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Mira cap a una altra banda 
 
OBJECTIUS: 

• Reflexionar al voltant de l’obligatorietat de la mesura educativa. 
• Plantejar-se diferents recursos/mètodes d’intervenció i les possibles 

conseqüències. 
• Posar en comú diferents punts de vista sobre com abordar la tasca 

socioeducativa. 
 

DESENVOLUPAMENT: 
 Els participants es posen en parelles, un davant l’altre en filera, de manera que 
un mira l’esquena de l’altre. El que està davant i no veu a l’altre, té la consigna de no 
girar-se, de mantenir-se en la posició en la que es troba. L’altre, per contra, té la 
consigna de fer que l’altre es doni la volta, utilitzant l’estratègia que es vulgui. 
 A posteriori, es reflexiona al voltant de l’experiència. Es pot parlar de les 
estratègies que ha usat l’un per intentar fer girar l’altre: persuadint, amb recursos 
verbals, amb violència… L’altra persona pot parlar de com s’ha sentit en sentir-se 
pressionat a fer un gest que no volia fer, si ha estat temptat de girar-se, si ha ofert 
resistència, com ha reaccionat, si finalment l’han convençut, etc. Aquestes reflexions es 
posen en paral·lel amb l’obligatorietat de complir una mesura educativa quan un, 
metafòricament, mira cap a una altra banda. 
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• Com valoreu el tipus de relació que s’estableix entre l’educador i el jove 
protagonista? Creieu que és adequat el grau d’implicació de l’educador en la vida 
del jove? Existeix un límit objectiu en el grau de proximitat o llunyania entre 
educador i subjecte? Com valoreu el fet que l’educador li obri les portes de casa 
seva? 
 

[Referència a la pel·lícula: 11:26 – 19:13: escena en la qual l’educador veu un abús cap a Robbie, l’ajuda i el 
convida a casa seva]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT 1: Ment, cor i peus. Racionalitat, sentiments i operativitat 
 
OBJECTIUS: 

• Valorar els diferents aspectes que es desprenen d’una intervenció. 
• Realitzar una autoreflexió sobre la pròpia praxis. 
• Recollir informació per avaluar el propi posicionament.  

 
DESENVOLUPAMENT:  
 Utilitzant la silueta del propi cos, cal anar anotant les següents qüestions: A la 
zona del cap, anotar aquells aspectes relacionats amb la racionalitat de la nostra 
intervenció, allò que fem perquè ho dicta la nostra pràctica, perquè ens toca, perquè és la 
nostra tasca professional. A la zona del pit, anotar allò que hem fet perquè la nostra 
persona ens ho demanava, allò que ha sortit de l’emoció i l’impuls, com ara sentiments, 
emocions, prejudicis, allò que hem sentit i no hem meditat, etc. Per últim, a les cames, 
anotar aquells aspectes referents a l’operativitat, a fets pràctics a allò que hem fet per un 
motiu de causa efecte, per aconseguir un objectiu concret i funcional. És una manera 
gràfica de saber si la nostra pràctica  l’ha mogut el criteri professional, els nostres 
sentiments, o bé el voler assolir uns objectius concrets, descobrint quin factor ha tingut 
més pes, per tal d’avaluar el posicionament.  
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT 2: La cinta mètrica 
 
OBJECTIUS:  

• Reflexionar sobre el propi posicionament en una relació educativa. 
• Debatre sobre la conveniència/inconveniència de considerar una “distància 

òptima” entre educador/a i subjecte 
 
DESENVOLUPAMENT:  
 Els participants es posen en un costat de l’espai en línia recta, un al costat de 
l’altre. Cada participant ha de dibuixar una línia recta al terra, de punta a punta de l’espai, 
i posar a l’altre extrem quelcom que simbolitzi el subjecte de l’educació. El dinamitzador/a 
plantejarà una sèrie de situacions o casos, i els participants hauran de situar-se damunt 
de la seva línia, en funció del grau de proximitat i llunyania que prendrien en cada 
situació. Aquest exercici servirà per visualitzar que cada persona pren una distància en 
funció de la situació, de la seva manera de fer, i d’altres factors que poden no ser els 
mateixos per a tothom. Després de cada posicionament en la línia es realitzarà un 
exercici d’autoreflexió sobre els sentiments, emocions i prejudicis que hi estan en joc en 
cada cas, per prendre consciència de com intervenim amb els subjectes i el perquè. 
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• Quins factors de risc i quins factors de protecció identifiques en el protagonista? 
De quina manera els pots treballar per promoure el canvi en el protagonista? Quin 
diries que és l’aspecte clau de la seva vida a través del qual el protagonista pot 
aferrar-se per iniciar el canvi? 
 

[Referència a la pel·lícula: 26:48 – 28:58: escena en la qual Robbie i Leoni parlen sobre el seu fill i els 
problemes amb els que es troba Robbie per fer front a la paternitat]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT:  El Brainstorming o pluja d’idees 
 
OBJECTIUS: 

• Detectar possibles factors de risc i de protecció en el cas del relat de Robbie. 
• Analitzar des de la mirada socioeducativa els aspectes positius i potenciadors 

d’una intervenció. 
 
DESENVOLUPAMENT:  
 Es realitza un treball en equip, on el grup se separa en parelles. Cada parella ha 
d’anotar els 3 factors de risc i de protecció amb els que compta Robbie, que considerin 
més rellevants o significatius, debatent-ho amb la parella i argumentant els diferents 
factors. Després s’ajunten dues parelles, i han d’aconseguir tornar a anotar els 3 factors 
de risc i de protecció més rellevants, de les múltiples respostes. Cada grup de quatre 
s’ajuntarà amb un altre i realitzaran la mateixa dinàmica, fins que d’un sol grup de tot 
l’equip sortiran els factors més significatius, debatuts i consensuats per tots els 
participants. A posteriori, es poden agafar els factors de protecció i a partir d’aquests, 
valorar quines intervencions poden ser més positives comptant amb aquests factors de 
protecció.  
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• Creieu que té alguna utilitat educativa la reunió que fa el protagonista amb la 
víctima de l’agressió i la seva família? Com valoreu el paper del mediador en 
aquesta reunió? Quins canvis proposaríeu en el paper que desenvolupa el 
mediador? 

 
[Referència a la pel·lícula: 22:44 - 26:36: escena de mediació]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Joc de rol 
 
OBJECTIUS: 

• Escenificar una mediació per destacar-ne la missió educativa- 
• Oferir diferents recursos i eines a l’hora de desenvolupar una mediació. 
• Observar i avaluar les possibles potencialitats i dificultats. 

 
DESENVOLUPAMENT:  
 Es seleccionen 4 voluntaris i es reparteixen els diferents rols (víctima de 
l’agressió, mare de la víctima, jove protagonista, mediador, observador). Les 4 primeres 
persones hauran d’escenificar l’escena vista en la pel·lícula, però el mediador haurà 
d’intentar fer un paper adequat segons les regles bàsiques d’una bona mediació, i 
procurant que la intervenció tingui un caire educatiu. Si es considera oportú, es podran 
reproduir les reunions prèvies amb cada part del conflicte per preparar-los per a aquesta 
trobada. Els observadors (la resta del grup) seran els encarregats d’anar prenent notes 
dels aspectes més rellevants de la intervenció i de fer les seves aportacions el debat 
posterior. Abans d’aquest debat, però, els 4 voluntaris parlaran de com han viscut la 
situació des del rol del seu personatge, i de les dificultats i facilitats que s’hi han trobat. 
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• En la pel·lícula el món del whisky és recurrent. Creieu que és adequat realitzar una 
visita a una destil·leria de whisky, tenint en compte que el motiu d’alguns subjectes 
per a estar realitzant el programa de treball comunitari té a veure amb temes 
d’alcoholisme? 

 
[Referències a la pel·lícula: 29:12 - 36:47: escena de la visita a la destil·leria / 45:58 - 54:31: escena del viatge 
a Edimburg per assistir a un tast de whisky]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Impacte de futur. 
 
OBJECTIUS: 

• Valorar els possibles pros i contres d’una intervenció. 
• Fomentar la presa de decisions a través del treball en equip. 
• Valorar l’adequació o no d’una intervenció socioeducativa. 

 
DESENVOLUPAMENT:  
 Es tracta d’una dinàmica de presa de decisions que sol usar-se com a eina de 
diagnòstic. Consisteix en dibuixar una taula on es contemplen 3 columnes: “ Grup a 
favor”, “grup ni a favor ni en contra” i “ grup en contra”. Els diferents membres d’un 
equip, han d’anotar, utilitzant pòsits, diferents arguments en cada columna, de manera 
que finalment es poden tenir en compte diversos arguments i posicionaments d’una 
mateixa situació, i s’observa de manera molt visual, si hi ha més arguments a favor o 
més en contra. 
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Treball amb joves en risc 
 

• Com afecta el dia a dia del noi protagonista a l’hora de canviar la seva vida? (lloc 
on viu, relacions personals, etc.). Amb quines dificultats es troba? Quines facilitats 
té, o en què es pot recolzar, què li pot ajudar a tirar endavant? (treballar en relació 
als factors de risc i de protecció) 

 
[Referència a la pel·lícula: 26:48 – 28:58: escena en la qual Robbie i Leoni parlen sobre el seu fill i els 
problemes amb els que es troba Robbie per fer front a la paternitat]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 PROPOSTA D’ACTIVITAT: Trajectòries personals i de grup 
 
OBJECTIUS: 

- Prendre consciència de les trajectòries personals  
- Fer una autoreflexió sobre la pròpia història de vida 
- Detectar en el propi relat dificultats i facilitats de la trajectòria vital.  

 
DESENVOLUPAMENT:  
 En començar la dinàmica cal que el moderador/dinamitzador recordi els valors i 
normes grupals que cal respectar, en referència a la confidencialitat, el respecte i 
l’escolta. Es reparteix a cada participant una capsa amb un pergamí a l’interior, on hi 
apareix escrit “Hi havia una vegada un noi/a que es deia…”. Els participants han de 
relatar a grans trets les etapes, moments significatius, separacions de la seva història i 
acabar el relat fent una projecció de futur de 3, 4 o 5 anys. D’aquesta manera 
composaran individualment un conte que poden compartir amb la resta del grup si 
desitgen, o bé compartir-ne una part i reservar-se allò més íntim. El grup escoltarà els 
relats dels demés, fent un feedback empàtic de cada relat. 
 Aquesta proposta d’activitat pot realitzar-se de la mateixa manera a través de 
l’expressió plàstica, dibuixant un camí i anotant o dibuixant en diferents etapes els 
aspectes més significatius, per a després explicar-lo convertint-lo en relat. 
 Aquesta dinàmica està extreta d’una publicació que recull 24 dinàmiques 
grupals per a treballar amb adolescents, que deixem a mode de recurs per a ampliar la 
possibilitat de recursos amb els quals treballar aquest aspecte entre d’altres temes 
d’interès/preocupació dels joves. 
(http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf) 

http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf
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• Sobre l’escena de reunió entre jove i agredit, com creieu que s’ha sentit el jove que 
ha estat agredit? I la seva mare? Què creieu que està sentint el protagonista 
mentre li expliquen com es va sentir el noi agredit i la seva família? Si fóssiu el 
protagonista què li contestaríeu al jove agredit i a la seva mare? 

 
[Referència a la pel·lícula: 22:44 - 26:36: Escena de mediació]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Carta a un pigmalió negatiu 
 
OBJECTIUS: 

• Exercitar habilitats d’expressió de sentiments des d’una actitud empàtica, 
intentant comprendre els sentiments i comportament dels altres.  

 
DESENVOLUPAMENT:   
 Es tracta d'escriure una carta a algú que els fa o els ha fet sentir inferior, 
malament…  
 "Exercici: carta a un Pigmalió negatiu". En el nostre cas, podria ser interessant 
que es posin en el lloc dels dos, l’agressor (el protagonista de la pel·lícula)  i el noi 
agredit.  Tria una d'aquestes persones i escriu-li una carta.. En aquesta carta exposa el 
teu dolor i les teves ferides. Pregunta-li les seves raons per les quals ha actuat així, però 
no  amb atacs ni abusis verbalment. Expressa els teus sentiments per intentar entendre 
el comportament d'aquesta persona (tothom es comporta de la millor manera que pot 
d'acord amb el coneixement, la comprensió i la consciència que cada un té en cada 
moment). Escriu oberta i honestament, amb bona fe i sinceritat, intentant restablir línies 
de comunicació i guarir les ferides. Sigui la forma en què la persona a qui dirigeixes la 
carta respongui (a la defensiva, acusant, hostil, incomunicativa, o oberta, desitjosa de 
demanar excuses, compassiva…...), has de sentir-te molt orgullós/a de tu mateix/a per 
haver estat una gran persona amb una ment oberta i un gran cor per escriure la carta. 
 S'acaba compartint amb la resta del grup com s'han sentit en escriure la carta. El 
que vol la llegeix a la resta. 
 Si hi ha més temps es pot fer que una part de la classe sigui el personatge del 
protagonista i l’altre l’agredit i després fer una representació teatralitzada dels sentiments 
que es posen en joc. 
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• Creieu que és just que el protagonista i l’altre noi hagin de seguir barallant-se per 
un tema que va començar amb els pares i no amb ells? Què passa amb el fill que 
acaba de néixer, és just que també es trobi enmig d’aquesta baralla? Què pot fer 
el protagonista per  sortir d’aquest cercle viciós? 

 
[Referència a la pel·lícula: 26:48 – 28:58: escena en la qual Robbie i Leoni parlen sobre el seu fill i els 
problemes amb els que es troba Robbie per fer front a la paternitat. / 40:41- 45:00: escena en la qual Robbie 
és perseguit pels seus enemics, i com després el pare de Leoni el rebutja]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: El cercle 
 
OBJECTIUS: 
- Aprendre a observar i valorar les qualitats positives d'altres persones. 
- Aprendre a donar i a rebre elogis. 
 
DESENVOLUPAMENT:  
 L’educador explica als alumnes, que van a centrar-se únicament en les 
característiques positives que posseeixen els seus companys/es: qualitats (per exemple, 
simpatia, alegria, optimisme, sentit de l'humor, sentit comú, solidaritat, etc.), trets físics 
que els agradin (per exemple, un cabell bonic, mirada agradable, un somriure dolç , 
etc.), capacitats (capacitat per a la lectura, per a les matemàtiques, per organitzar festes, 
etc.)... 
 A continuació, els alumnes es col·loquen en cercle, i cada un escriu el seu nom a 
la part superior d'un foli i li dóna al company de la seva dreta; així, el foli va donant voltes 
fins que el rep el propietari amb tots els elogis que han escrit d'ell els seus companys/es. 
 Què és pretén que els alumnes aprenguin amb aquesta activitat? Que valorin les 
seves qualitats positives, així com les de la resta dels seus companys. 
 La importància que s'expressin les qualitats positives i èxits de les persones per 
a l'autovaloració positiva del seu autoconcepte. 
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• Diverses persones li diuen al protagonista que ell ja no pot canviar mai més, però 
no tothom, hi ha algunes persones que creuen en ell i en les seves possibilitats. 
Quines són aquestes persones? Com l’ajuden a canviar? Penseu en vosaltres, 
quines persones creuen en vosaltres i us poden ajudar? (treballar en relació als 
referents positius). 

 
[Referència a la pel·lícula: 54: 57 – 46:10: escena on Henry convida a Robbie a anar a Edimburg. / 1:35:07 – 
1:36:29: escena en la qual Robbie regala una ampolla de Malt Mill a Henry i li agraeix que hagi cregut en ell]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Una mà amiga 
 
OBJECTIUS: 

- Valorar els vincles personals 
- Connectar amb experiències d’aprenentatge personal a través de les amistats  
- Anotar missatges i aprenentatges positius d’un/a mateix/a 

 
DESENVOLUPAMENT: 
 En un foli, els participants dibuixen la silueta de la seva pròpia mà i la retallen. 
En cada un dels dits, han d’anotar el nom d’una persona a la qual valorin o li tinguin 
estima. Després a l’altra part de la mà (la part de darrere), s’anota una virtut o qualitat 
que aquella persona ha aportat a la personalitat de cadascú, o bé un missatge positiu 
d’algun aprenentatge realitzat.  
 Després de realitzar l’activitat, qui vulgui pot compartir amb el grup quins són els 
seus referents positius i quins aprenentatges han esdevingut de les relacions que hi han 
tingut.  
 



19 
 

• Un dels problemes amb els quals es troba el protagonista és el fet de que li costa 
controlar els seus impulsos. En més d’una ocasió diu que té por a no poder parar 
quan es trobi en una baralla. Quins consells li donaríeu? Com ho faríeu vosaltres 
per  tenir més autocontrol? 

 
[Referència a la pel·lícula: 56:20 - 1:00:32: escena en la qual Robbie quasi perd el control, i després li explica 
a Henry]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Dinàmiques d’autocontrol 
 
OBJECTIUS:  
- Identificar en quines circumstàncies perdem l’autocontrol. 
- Desenvolupar habilitats d’autocontrol. 
 
DESENVOLUPAMENT:  
 Cada participant del grup té un full amb 3 columnes, on han d’anotar els 
següents aspectes relacionats amb una situació de pèrdua del propi control: “Què noto 
al meu cos”, “què penso” i “què faig”. Cada jove explica la situació de pèrdua de control 
als seus companys, intentant descriure els factors que ha anotat en cada columna. En 
compartir-ho entre els altres membres del grup, entre tots poden escriure a la part 
posterior del full “Com podria haver actuat? De manera que serveixi com a pauta per 
afrontar futures situacions de conflicte.  
 
 Aquesta dinàmica per treballar l’autocontrol està extreta d’un manual sobre 
l’autocontrol, publicat per un centre d’atenció al menor de Vigo. Es pot consultar el 
manual complert en aquest enllaç: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/orientacion/relacio
nes_sociales/Manual-de-Autocontrol.pdf 
 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/orientacion/relaciones_sociales/Manual-de-Autocontrol.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/orientacion/relaciones_sociales/Manual-de-Autocontrol.pdf
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• Finalment, a la pel·lícula, el protagonista acaba trobant una sortida per tirar 
endavant a través d’una activitat il·legal. Creieu que és casualitat que li acabi 
sortint bé la jugada? Creieu que és positiu que el protagonista aprofiti les seves 
capacitats per construir una nova vida? Creieu que podria haver aprofitat aquestes 
mateixes capacitats per canviar la seva vida amb activitats legals? Quines 
conseqüències podria haver tingut per al protagonista si no li haguessin sortit bé 
les coses? I quines conseqüències hagués tingut per al seu fill i la seva parella? 
Tenia altres opcions?  

 
[Referència a la pel·lícula: 1:27:21 - 1:31:38: escena on uns policies registren a Robbie i als altres]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTIVITAT 1: I ara què? 
 
OBJECTIUS: 
 

• Reflexionar sobre la pròpia capacitat de resiliència. 
• Adquirir habilitats per a superar les dificultats. 

 
DESENVOLUPAMENT:  
 Es repartirà trossos de plastilina de diferents colors als participants i se’ls 
donarà una estona per tal que realitzin un figura que els vingui de gust, i que estigui 
bastant elaborada. Se’ls plantejarà com una estona de relaxació i creativitat. Al final 
s’exposaran al terra, es taparan amb un plàstic. La persona dinamitzadora de l’activitat 
o una altra persona externa trepitjarà les figures sense que en quedi cap sencera. 
Destaparan el plàstic i tothom observarà el que n’ha quedat. Es preguntarà als 
participants com se senten, què en pensen,...  
 A partir d’aquí, es reflexionarà sobre el fet que, a la vida hi ha vegades en què, 
per molt que t’esforcis molt en una cosa, acaba sortint malament o t’ho acaben 
“trepitjant”. Però s’ha de saber agafar aquest “errors” per aprendre i a través de la 
creativitat crear coses noves, tornar a començar i tirar endavant amb més força. Per a 
fer aquesta reflexió amb els participants ens podem ajudar de les figures xafades de 
plastilina i intentar veure què n’ha quedat, mirant-ho de manera positiva, i si es dona el 
cas, reconstruir quelcom amb la plastilina xafada. Realment, el que n’ha quedat és 
rebutjable? Què en podem fer? Potser, mirant-ho des de la part positiva, ara tenim una 
gran figura creada a partir de les petites figures de cadascú... 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 2: Crea un nova història 
 
OBJECTIUS: 
 

• Ser capaç de visualitzar que hi ha diverses opcions en la presa de decisions 
que porten a diferents resultats i conseqüències. 

 
DESENVOLUPAMENT:  
 Aquesta proposta d’activitat consisteix en què, en petits grups, es puguin 
pensar altres opcions de desenllaç de la pel·lícula i valorar-ne les possibles 
conseqüències. És semblant als llibres per a adolescents “tria la teva història”, però en 
aquest cas les diverses opcions són proposades pel grup de joves. D’aquesta manera, 
per cada conseqüència negativa, es poden plantejar noves opcions. Posteriorment, es 
fa un tancament on es posa sobre la taula que no hi ha un únic camí, que a la vida 
sempre ens anirem trobant entrebancs que haurem d’anar superant. Es treballa des de 
la creativitat a l’hora de pensar nous camins i noves opcions de vida, després de cada 
entrebanc. 
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• Els quatre joves de la història s’han conegut realitzant una mesura penal 
alternativa, i sempre van en grup a tot arreu. Creus que això és negatiu per a 
canviar els seus hàbits de vida? O bé creus que és positiu que es puguin recolzar i 
entendre uns als altres? Quins riscos i/o oportunitats creus que hi ha en aquest 
grup? Creus que depenen més de com és el grup o de com ets tu mateix? Com us 
sentiríeu si us trobéssiu en aquesta situació? Què faríeu? Quins rols creus que 
tenen els membres d’aquest grup? Creus que hi ha un líder? Quins aspectes 
positius i/o negatius hi trobes?  

 
 
 
 
 
 
  

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Rol-playing de l’assertivitat 
 
OBJECTIUS: 
 
- Conèixer les diferents formes de comunicar-se i relacionar-se amb les persones 
(assertiva, passiva, agressiva)  
- Desenvolupar estratègies i habilitats assertives davant la pressió que suposa el grup 
d’iguals 
 
DESENVOLUPAMENT:  
 En primer lloc es farà una breu explicació del que és ser assertiu o tenir una 
conducta assertiva, i la diferència amb tenir una conducta passiva o agressiva. 
 En segon lloc, es dividirà el grup en subgrups, i les dinamitzadores proposaran 
a cada subgrup una situació que els pugui resultar familiar i que hauran de 
representar de forma breu a la resta de grups. De tota manera, el guió no estarà 
completament escrit, els grups se’ls donarà únicament el principi de cada història, i 
ells hauran de crear-ne tres possibles finals que hauran de contenir una resposta 
agressiva, una resposta passiva i una resposta assertiva. La resta de persones 
hauran d’identificar quin tipus de resposta s’ha dut a terme en cada final. 
 Finalment, es farà una petita reflexió sobre quin tipus de conducta els 
caracteritza més a ells i elles, si els agrada tenir aquest tipus de conducta o no, com 
se senten quan es troben en una situació similar a alguna de les que hem tractat o 
d’altres, i, si s’escau, què poden fer per canviar aquest tipus de conducta. 
 Si el grup està animat i queda temps, es pot allargar la dinàmica amb la 
representació d’altres situacions triades per part dels grups que estiguin motivats, 
també per identificar-ne els tipus de conducta. D’aquesta manera, és més probable 
aproximar-se al tipus de situacions amb les quals es poden trobar els participants en 
la seva vida quotidiana. 
 Finalment, es pot parlar dels quatre personatges del grup: Creieu que tenen 
una actitud passiva, agressiva o assertiva? 
 Es pot trobar informació sobre assertivitat en aquest enllaç:  
http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_assertivitat.htm 
 
 
 
 

http://www.xtec.cat/%7Ejcruz/recursos/c_assertivitat.htm
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• Què en penseu del final de la pel·lícula? Com creieu que seguirà la vida del 
protagonista? I la de la resta de companys/es? Creieu que els diners són la solució 
als seus problemes? O necessiten, a més, altres coses per a poder canviar de 
vida? 

 
[1:36:40 - 1:39:00: escena en la qual es mostra el desenllaç de la història]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROPOSTA D’ACTIVITAT: Crea, imagina i explica 
 
OBJECTIUS: 
 

• Reflexionar al voltant de la pròpia experiència vital. 
• Detectar les virtuts personals i els aspectes positius del teu entorn. 
• Repensar les situacions quotidianes i treballar l’agraïment. 
• Fer projeccions de futur i plasmar metes en funció dels aspectes treballats. 

 
DESENVOLUPAMENT: 
 Els participants disposen d’una làmina mida A-2, que doblegaran per la meitat. 
En desplegar-la, quedarà marcada una línia al mig. Amb pintures, en una banda han de 
dibuixar, de manera abstracta o més concreta segons vulguin, una visió del seu passat, 
allò que creguin que pot representar o simbolitzar la seva història de vida. A l’altre 
extrem, de la mateixa manera, han de fer una projecció de futur. Al centre de la làmina, 
en la línia que separa les dues trajectòries, han d’incloure aquells aspectes del present 
que els fan transitar d’una banda a l’altra. De manera voluntària, cada participant pot 
posar en comú el que ha representat. El moderador/a té la tasca de fomentar una 
reflexió sobre els aspectes que es necessiten per complir els propis objectius o desitjos, 
destacant aquells aspectes d’una trajectòria vital que poden ser un pilar per a cadascú. 
 També es pot reflexionar al voltant de què al llarg de la vida, el propi camí no 
sempre s’acosta als desitjos que teníem projectats, però aquest fet no és motiu per 
deixar de plantejar-se metes assequibles, sinó per projectar un futur que valori el camí 
realitzat i aprofiti les virtuts personals que un va construint-se al llarg de la vida.  
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Aportacions finals 
 
 Per acabar, esperem que aquesta guia resulti una eina interessant per poder 
treballar tant en l’àmbit educatiu dels joves, així com en la formació dels educadors i 
educadores socials. I per tant, esperem que sigui una guia polivalent i flexible, tal com 
l’hem volgut enfocar.  
 
De la mateixa manera, creiem en el potencial de la comunitat en la construcció de 
recursos, eines de treball, i en definitiva, en la construcció d’una societat, més justa. Per 
tant, convidem a tothom que accedeixi a aquest material a fer el mateix, aportant un 
granet de sorra des del seu àmbit de coneixement teòric o vivencial, per tal de generar 
debats i reflexions socials i educatives. Per tant, la nostra primera acció en aquesta línia, 
és la d’aportar els nostres correus electrònics per a qui desitgi intercanviar materials i 
reflexions, i comunicar-se amb nosaltres en aquesta línia, i en segon lloc, compartir  la 
guia didàctica, per tal de socialitzar els recursos i les activitats educatives que inclou.  
 
Així doncs, endavant, i gràcies d’avançat per contribuir a la xarxa de coneixements. 
 
 
 
 
 
Ariadna Marías Molina: ariadna.amm@gmail.com 
 
Anna Pascual Grau: madalanna123@gmail.com 
 
Anna Ramon Esquenazi: ramonea@gmail.com 
 

mailto:ariadna.amm@gmail.com
mailto:madalanna123@gmail.com
mailto:ramonea@gmail.com
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