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1. Introducció 

I Will: Imaginant el futur per construir realitats és un projecte educatiu que convida els 

nostres alumnes a descobrir els seus recursos personals i reescriure la seva biografia a partir 

d’aquests recursos, per tal de projectar-los cap al futur de manera positiva i realista.  

El projecte està sustentat en la Psicologia Positiva, la Teoria de les fortaleses del caràcter, la 

identitat narrativa, la teoria de l’autodeterminació, i una representació visual de la vida 

passada, present i futura. A partir de l’auto-observació, l’observació dels companys de classe i 

les entrevistes a familiars o adults de referència, l’alumne serà capaç de plasmar en imatges 

el procés de convertir-se en persona amb les seves fortaleses del caràcter desenvolupades al 

màxim, cosa que li permetrà augmentar la seva autoestima i afrontar les dificultats amb més 

seguretat, més recursos i més èxit, tant en el camp personal com en l’acadèmic.  

Per dur a terme el projecte, l’alumnat haurà de treballar a quatre nivells:  

1. El meu futur ideal. Ajudarem l’alumnat a que trobi les seves motivacions intrínseques, allò 

que sempre ha volgut ser, tot identificant el seu “millor jo possible”. 

2. Els meus recursos actuals. Treballar per identificar els recursos actuals dels nois i noies en 

forma de fortaleses del caràcter i suport de les seves xarxes socials per tal d’establir una 

identitat positiva basada en aquests recursos. 

3. Reconstrueixo la meva història. Trobar experiències del passat que ajudin a articular una 

biografia positiva on recolzarem la construcció del futur.  

4. Construeixo realitats futures. Construcció d’un futur realista que integri els ideals, 

recursos personals, fortaleses i biografia.  

 

El projecte Imaginant el futur per construir realitats, està estructurat en 12 sessions, d’una 

hora de duració, on es treballa, tan de forma individual com grupal, els quatre nivells descrits 
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anteriorment, utilitzant des del dibuix, les fotografies, el collage, les entrevistes, les auto-

reflexions, i qualsevol eina que pugui ajudar a construir una nova versió de la pròpia vida. 

El producte final del projecte per a cada alumne serà un relat audiovisual que reflectirà i 

narrarà el seu creixement com a persona, del passat cap al futur, construït a partir de les 

seves experiències, pensaments i fortaleses, amb la col·laboració de companys i familiars. 

Al final de l’aplicació del projecte a l’aula, animarem els alumnes a compartir amb els seus 

companys, amics i familiars, les seves produccions. 

2.  El projecte I Will 

2.1.	Què	és?	Descripció		

I Will és un projecte que té com a fonament el desig d’educar als joves, en el sentit d’ajudar-

los a créixer com a persones i fomentar el desenvolupament de les seves competències per a 

la vida. 

Persegueix en primer lloc, pujar l’autoestima dels adolescents. 

Tots els educadors coneixem aquests nois i noies "dolents", que ens fan patir, més que ningú, 

que no fan els deures, que sovint responen malament, que mai volen col·laborar en allò que 

organitzem per ells, que mai ens dediquen un somriure i quasi bé no ens contesten quan 

volem connectar amb ells i a sobre, ens donen la culpa de les seves qualificacions dolentes 

dient que no expliquem bé, que la classe es comporta malament i xerra i no ens poden 

escoltar, o simplement que els tenim "mania".   

El que resulta curiós i fins i tot entendridor, és saber que aquests nois i noies, pensen en el 

fons que no són capaços de fer tot allò que els hi demanem, i que es menyspreen per això. 

Tenen l’autoestima baixa.  

De fet, amb l’autoestima baixa, els hi podem demanar poca cosa, per què ells pensen que no 

poden fer ni decidir res per ells mateixos. Evidentment, tampoc són capaços de triar un futur 

per a ells mateixos, ni amistats convenients, ni comportaments autònoms. L'autoestima 

baixa col·lapsa així el desenvolupament de les competències bàsiques per a la vida, com ara 
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són la presa de decisions, descobrir i tenir iniciativa, conviure amb els altres i ser i actuar de 

manera autònoma. 

El nostre projecte segueix la idea de l’iniciador de la Psicologia Positiva: Martin Seligman, el 

qual va canviar la seva teoria psicològica, el dia que va comprendre que la seva tasca com a 

pare no consistia únicament en corregir els defectes de la seva filla Nikki, sinó en preservar la 

capacitat innata d’ella per a fer-ho. “Es va convèncer que l’educació dels nens és molt més 

que la correcció dels defectes; es tracta de reconèixer i fomentar els valors.” (Vopel, 2003). 

El projecte I Will comença estimulant l’adolescent a connectar amb el seu jo ideal, amb 

aquella persona que sempre ha volgut ser. 

En un segon moment, fomenta l'autoconeixement, a través de la descoberta de les seves 

fortaleses, entre les establertes per Peterson i Seligman (2004). 

Un cop coneixen els punts forts del seu caràcter, els adolescents els  comparteixen amb els 

seus companys, i  reben d’aquesta forma un reforç per part d’aquests.  

Conscient de les seves fortaleses, l'adolescent pot establir una identitat personal, basada en 

aquests recursos. 

A continuació, els nois i noies reconstrueixen la seva història, reconeixent experiències del 

passat en les que han manifestat les seves fortaleses, i que els hi permeten articular una 

biografia positiva, però que no ignora d’altres passatges. 

Per a la reconstrucció de la història faran una entrevista a pares, familiars o d’altres relacions 

significatives 

Un cop arribat a aquest punt, l’alumnat es troba en condicions de construir un projecte de 

vida positiu que integri els seus ideals, recursos personals i biografia. 

S’haurà construït així, una nova versió d’un mateix, en termes de fortaleses de la personalitat, 

que queda plasmada en un relat digital, una seqüència d’imatges que narra la pròpia vida 

fins al moment present, i que fins i tot preveu el futur com a continuació natural de la història 

explicada. Aquesta nova versió de la pròpia vida és articulada i representada en un història 
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digital: una pel·lícula que té un guió relatat pel propi participant, sincronitzat amb una 

seqüència d’imatges, amb fotografies que reflecteixen els moments relatats. Al final del 

projecte, els participants són convidats a compartir els seus relats digitals amb companys, 

família i amics. 

Un cop finalitzat el projecte I Will, es pot estimular els alumnes a ajudar als altres alumnes del 

Centre, realimentant d’aquesta forma la seva autoestima, i millorant la convivència. 

En conclusió, el projecte I Will dóna a l’alumnat l’oportunitat d’augmentar la seva 

autoestima, de conèixer les seves fortaleses, d’imaginar un futur d’acord amb el millor de 

cadascú, i de convertir allò imaginat en una fita interior, que il·lumini el camí de la pròpia 

vida i la convivència amb l’altre. 

Les repercussions positives d’aquest projecte en el món escolar són múltiples, ja que, en 

primer lloc, estableix un espai en el qual la tasca educadora del docent pot ser més eficaç, en 

quan la situació i relació que s’estableix amb l’alumnat no comporta exigència i judici, sinó 

que és possibilitadora  i positiva. 

Permet d’aquesta forma millorar la relació entre professor i alumne, i establir una certa 

complicitat entre ells. 

Permet també, al pujar l’autoestima, augmentar la motivació de l’alumne cap a l’estudi. 

Fomenta la comunicació entre l'alumnat. 

Tanmateix permet millorar la convivència a l’aula, en quan el clima que es crea, reforça els 

punts positius de l’alumnat i els convida a compartir-los. També ajuda a prevenir conductes 

de risc i assetjament escolar. 

Finalment, com a treball posterior al projecte es pot convidar els alumnes a ajudar a 

companys d’altres nivells, amb la qual cosa, la millora en la relació entre companys, es pot 

estendre pel Centre Docent, fomentant-se també, d'aquesta forma, la competència de viure i 

conviure entre els joves. 
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El projecte dóna una informació a l’alumnat, que serà clau per decidir un futur professional, i 

en conseqüència la tria d'uns estudis adients per a aconseguir-ho. Resulta per aquesta raó 

una eina complementària a la tasca d’orientació als Centres. 

D’altra banda, per tal que l’alumnat sigui conscient de les seves potencialitats, i per tal 

d’aconseguir un clima d’aula adient, el projecte fa servir les tècniques de relaxació i la 

visualització, introduint d’aquesta forma a l’adolescent en el centrament de la seva atenció 

en ell mateix, i en l’auto-escolta, la qual cosa repercuteix en l’augment de la seva capacitat 

d’atenció.  

2.2.	Orígens	

El projecte I Will va sorgir a l’any 2011, fruit de la investigació inicial dels professors xilens 

Jose Antonio Cousiño i Felipe Correa, que el van concebre amb el nom de "Projecte de Vida". 

La motivació inicial d'aquest projecte va ser la d'aturar l’abandonament escolar. La idea era la 

d'ajudar als adolescents a fer una narració positiva que contrarestés les pressions de l’entorn 

per a abandonar l’educació. El "Projecte de Vida" es convertia així en un relat poderós que 

contrapesava les pressions per a desvincular-se del sistema escolar. 

El projecte va ser adoptat i posat a la pràctica pel nostre grup d’investigació de l’ICE, el GRAT 

(Grup de Recerca de l’Acció Tutorial) en el curs 2011-2012. 

Durant tres anys, ha estat aplicat experimentalment a diferents Instituts de Catalunya, i  a 

diversos  cursos i nivells d’ESO, Batxillerat i alumnes del curs pont dels Cicles de Grau Mig a 

Grau Superior. 

Arrel d'aquesta pràctica i la posterior reflexió del grup d’investigació envers ella, 

(http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/58745) s’han fet paleses les mancances però també 

les immenses possibilitats del projecte en el nostre entorn escolar.  

Les exigències de les circumstàncies diverses en el que ha estat aplicat, l’experiència i 

creativitat dels professors que l’aplicaven, i la posterior reflexió del nostre grup de recerca, 

han enriquit i variat el projecte original, fins a convertir-lo en el que ara presentem: I WILL. 
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2.3.	Què	volem	aconseguir?	Objectius	

a)	Generals	

 1. Ajudar els adolescents a desenvolupar les competències per a la vida 

2. Augmentar l’autoestima dels adolescents  

3. Fomentar l’autoconeixement dels adolescents 

4. Fomentar l’atenció de l’adolescent cap ell mateix 

5. Desinstal·lar creences limitants i instal·lar-ne de noves  potenciadores. 

6. Aconseguir que l’adolescent estableixi fites intrínseques. 

7. Aconseguir que  l’adolescent rebi realimentació positiva del seu jo positiu, i del seu relat. 

8. Establir lligams entre els adolescents, la família, els companys i la comunitat educativa. 

9. Millorar el clima de l'aula i millorar la convivència al Centre escolar 

b)	Específics	

Al finalitzar el projecte, l’alumnat haurà estat capaç de: 

1. Relaxar-se i connectar amb ell mateix.  

2. Connectar amb el seu jo ideal 

3. Conscienciar  les fortaleses del seu caràcter 

4. Compartir i contrastar amb els companys la idea de les seves fortaleses. 

5. Reinventar un jo personal amb les fortaleses conscienciades 
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6. Imaginar un futur personal i professional amb èxit, en funció del nou jo, amb les seves 

fortaleses. 

7. Compartir amb la seva família i/o adults de referència les seves fortaleses.  

8. Reconstruir la seva  història personal en termes positius, en clau de fortaleses del caràcter  

9. Imaginar una vida futura positiva: una nova història que desafia les velles creences 

limitadores, i instal·la creences noves i potenciadores. 

10. Elaborar un producte audiovisual amb la seva “nova història”, i el futur exitós que es 

deriva d’ella. 

11. Compartir la “pel·lícula de la seva vida” amb els seus companys de classe, i amb les 

persones que l'alumne vulgui. 

12. Conscient de les seves fortaleses, adquirir el compromís de fer ús d’elles ajudant els seus 

companys d’escola. 

3. En què ens basem? Justificació 

teòrica 
L’autoconcepte i l’autoestima són catalitzadors dels recursos de l’adolescent i 

condicionen el comportament i el desenvolupament de les competències per a la 

vida 

Som conscients que el concepte d’autoestima va lligat al de l’autoconcepte, i que la seva 

utilització és indistinta en el cas d’alguns autors (Shavelson, Hubner i Stanton, 1976). 

Per a nosaltres és més clarificadora la postura que diferencia l’un de l’altre (Watkins i 

Dhawan, 1989), i és aquesta la que hem adoptat. Per tant, considerem l’autoconcepte com 

allò que la persona pensa de si mateixa, mentre que l’autoestima, seria  l’estima que la 

persona sent per ella, en funció dels conceptes que sosté sobre si mateixa.  
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L’autoconcepte, i la seva conseqüència l’autoestima, repercuteixen clarament en el 

comportament dels adolescents i en les seves competències per a la vida. “L’autoestima és el 

punt de sortida per al desenvolupament positiu de les relacions humanes, de l’aprenentatge, 

de la creativitat i de la responsabilitat personal. És  l’aglutinant que lliga la personalitat de 

l’adolescent, i conforma una estructura positiva, homogènia i eficaç. Sempre serà 

l’autoestima la que determini fins a quin punt podrà l’adolescent utilitzar els seus recursos 

personals i les possibilitats amb les que ha nascut (Clemes, Bean i Clark, 1988).  

Un adolescent amb baixa autoestima té un comportament general que tendeix a denigrar la 

seva persona. Se sent impotent per a aprendre coses noves i fer les coses correctament. No 

se sent capaç d’encarar reptes i dificultats, i no té el  convenciment de poder-los superar. 

Sent que no el valoren, es deixa influenciar i manipular pels altres. 

En el camp emocional mostrarà pobresa d’emocions i sentiments repetint sempre unes 

poques emocions com ara la inflexibilitat, l'enuig, la resposta iracunda. En el pol oposat, 

l’adolescent amb l’autoestima alta sabrà com riure, somriure, cridar i plorar, expressar el seu 

afecte de forma espontània sense reprimir-se. 

L’adolescent amb l’autoestima baixa eludirà les situacions que li provoquen ansietat, i 

mostrarà poca tolerància davant la por, la ira o la sensació de caos. 

Es posarà a la defensiva i es frustrarà amb facilitat, mostrant-se incapaç d’acceptar les 

crítiques o les peticions inesperades. 

Normalment culparà als altres de les seves debilitats,  i culparà a la mala sort de les seves 

dificultats. 

L’adolescent amb l’autoestima alta  actuarà independentment, triant i decidint què fer, quins 

vestits portar, com utilitzar el seu temps. Buscarà sense deixar-se influenciar, amics i 

entreteniments. 

 Assumirà les seves responsabilitats sense que se li hagi de demanar i insistir (rentar els plats, 

fer els deures..) 
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Enfrontarà els nous reptes amb entusiasme, interessant-li les coses i activitats noves, i les 

començarà  ràpidament, amb confiança en ell mateix. 

Se sentirà orgullós d’allò que aconsegueixi. 

Se sentirà capaç d’influir en altres, ensenyant i compartint allò que ell sap. 

Mostrarà tolerància a la frustració, i sabrà com encarar les frustracions de formes diferents: 

esperant, rient d’ell mateix, replicant, etc. Tanmateix, serà capaç de parlar d’allò que 

l’entristeix. 

Finalment, i com ja hem dit, mostrarà amplitud d’emocions i sentiments, sabent com 

mostrar-los espontàniament. 

A l’escola, "L’adolescent amb poca autoestima no troba moltes satisfaccions, de seguida perd 

la motivació i l’interès i utilitza bona part de la seva energia en aquells aspectes que es 

relacionen amb els sentiments cap ell mateix; per exemple la relació amb els altres, 

problemes, temors i ansietats. D’aquesta forma, dedica a l’escola i les feines escolars una 

atenció mínima" (Clemes, Bean i Clark, 1988).  

Evidentment, en l’adolescència l’autoestima pot variar d’un moment a l’altra, però  tots els 

que hem treballat amb adolescents, o els tenim a casa, podem reconèixer un comportament 

amb la majoria d’uns trets o d’altres, i podem identificar, a simple vista, si ens trobem davant 

d’un adolescent amb l’autoestima alta o baixa. 

El professors ens trobem amb una mica de tot a les nostres aules, però  sabem perfectament, 

que els alumnes que més ens fan patir són els que la tenen baixa. 

De fet, la percepció del professorat es veu reforçada pels estudis estadístics que estableixen  

correlacions positives entre l’autoestima baixa i l'absentisme acadèmic, el conflicte, 

l'agressivitat, els símptomes de la depressió, els comportaments disruptius i el consum de 

drogues. D’altra banda l’autoestima alta correlaciona positivament amb variables com les 

habilitats socials, el lideratge, l’autocontrol, l’acceptació dels iguals, l’estima de professors i 

superiors i el rendiment acadèmic (Garcia i Musitu, 2014). 
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Cal augmentar l'autoconcepte i l'autoestima. 

Augmentem l’autoconcepte i l’autoestima  

Ara bé, es poden canviar l’autoconcepte i l’autoestima?  

Es pot augmentar l’autoestima en nens, i adolescents, amb actuacions que fomentin la seva 

vinculació, la seva sensació de ser especials, el seu sentiment de poder, o facilitant 

l’adquisició de pautes, valors objectius i ideals (Cleme, Bean i Clark, 1988).  

Pensem que el nostre projecte pot col·laborar a que els adolescents augmentin la seva 

vinculació amb ells mateixos, amb la seva família, amb la seva història, i fins i tot amb el grup-

classe. Pot fer també, que se sentin especials, amb més recursos, i que finalment puguin 

establir-se objectius que, abans de realitzar el projecte, no havien gosat. 

D’altra banda, si considerem l’origen de l’autoestima com el conjunt de conceptes-creences 

que tenim sobre nosaltres mateixos, podem arribar a concloure que sí podem canviar-la. 

Per a Dilts, investigador en el camp de la Programació Neurolingüística, les creences poden 

ser considerades com a ”generalitzacions fermament arrelades sobre 1) causalitat, 2) 

significat, 3) límits, en a) el món que ens envolta, b) el nostre comportament, c) les nostres 

capacitats, i d) la nostra identitat. ...Neurològicament estan associades al sistema límbic i 

l’hipotàlem del cervell mitjà,... Degut a que són produïdes per les estructures més profundes 

del cervell, les creences provoquen canvis en les funcions fisiològiques fonamentals del cos,  

sent les responsables de moltes de les nostres respostes inconscients. De fet, sabem que 

creiem quelcom fermament perquè provoca sensacions en el nostre cos: “ens fa bullir la 

sang” o ens produeix un calfred." (Dilts, 1999)   

El mateix autor, ens diu que “Transformem les nostres creences limitadores quan expandim i 

enriquim el nostre model del món i percebem amb major claredat la nostra identitat i les 

nostres missions.” (Dilts, 1999) 

Amb el projecte I Will li volem donar al  nostre alumnat l’oportunitat d’expandir i enriquir el 

seu model de si mateix, descobrint una nova identitat positiva, i  establint-se nous objectius  

a la vida coherents amb la seva identitat. 
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Construïm una nova identitat positiva basada en les fortaleses de caràcter 

Una identitat positiva està necessàriament fonamentada sobre els recursos personals. Per a 

la Psicologia Positiva, el principal constructe per a representar aquests recursos són les 

fortaleses personals. De fet, Martin Seligman, conegut com el pare de la Psicologia Positiva, 

ha definit la “Vida bona”, com la identificació de les nostres fortaleses de caràcter i virtuts 

personals, i la seva utilització a la feina, l’amor, el joc, i la paternitat, per a produir gratificació 

abundant i autèntica (Peterson i Seligman, 2004). 

Les fortaleses del caràcter són els components psicològics que permeten desplegar les 

virtuts humanes. Aquestes fortaleses porten al floriment, no només per afavorir l’aparició 

d’emocions positives, sinó també per a promoure vides caracteritzades pel compromís, el 

sentit i les relacions enriquidores amb els altres (Peterson i Seligman, 2004). El bon caràcter 

està associat amb resultats tan desitjables com ara són l’èxit escolar, el lideratge, l’habilitat 

de postergar la gratificació, l’amabilitat i l’altruisme (Scales, Benson, Leffert i Blyth, 2000). 

Establim fites intrínseques coherents amb la identitat 

Richard Ryan i Edward Deci han explorat intensament els beneficis de seguir fites 

intrínseques per sobre les extrínseques. Les fites intrínseques són les que estan orientades a 

satisfer les necessitats psicològiques bàsiques (connexió, competència i autonomia). D’acord 

amb la Teoria de l'Autodeterminació (SDT – Self-Determination Theory), la satisfacció 

d’aquestes necessitats promou el creixement i el benestar (Ryan i Deci, 2000). En un estudi 

amb alumnes de l’últim any de Secundària als Estats Units (Niemiec, Ryan i Deci, 2009), 

només  les fites intrínseques van facilitar benestar psicològic als joves, i inclús l’assoliment de 

fites extrínseques es va relacionar amb malestar. 

En un altre estudi, McGregor (McGregor i Little, 1998) va observar que els participants en 

projectes personals coherents amb elements centrals de la seva identitat, van reportar nivells 

de sentit més grans, que els d’aquells que reflectien en menor mesura la seva identitat. 

La identitat té forma de relat. Construïm una història i imaginem un nou futur 

positiu. 

Des de La Interpretació dels Somnis la Psicologia ha mirat amb interès especial l’articulació 

narrativa dels fets reals o imaginaris. Dan McAdams, des d'un registre quasi bé oposat al del 
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psicoanàlisi, la psicologia científica, reprèn aquest interès, seguint atentament els passos 

previs de la seva tradició en aquest àmbit, integrant la investigació de la psicologia de la 

personalitat cognitiva, psicologia del desenvolupament i psicologia cultural. 

Per a McAdams, seguint a Erikson, la mateixa identitat té forma de relat: escenari, guió, tema, 

personatges, escenes (McAdams, 2001). En l’adolescència tardana i en la primera edat adulta  

les persones comencen a reconstruir el passat personal, percebre el present, i anticipar el 

futur en termes d’una història del self internalitzada i en desenvolupament. Si bé els relats de 

vida estan basats en dades autobiogràfiques, aquests van més enllà dels fets, per a apropiar-

se selectivament d’aspectes de l’experiència, i construir imaginàriament el passat i el futur en 

forma de relats amb sentit, integrant i donant vida a la pròpia vida, i fent-la més o menys 

significativa.  

Les històries de vida són també construccions psicosocials, co-escrites per la persona i el 

context cultural al qual està instal·lada la vida d’aquesta persona. Com a tals, els relats de 

vida individuals reflecteixen valors i normes culturals, els que naturalment inclouen supòsits 

de gènere, raça i classe. Per la mateixa raó, els relats de vida es fan intel·ligibles dins 

d’aquests marcs culturals particulars, al mateix temps que diferencien a unes persones de les 

altres. Per suposat, i tal com suggereix Gergen (1991), aquests relats no són únics, sinó més 

bé múltiples, i coexisteixen i es barallen diàriament per l’hegemonia sobre el self. 

D’una banda, el desafiament consisteix en enfortir les interpretacions que ens alegren i 

desmantellar les interpretacions que ens molesten. Construïm una nova versió dels fets, que 

competeixi amb les altres visions existents (les meves versions pessimistes, les del meu 

professor, les dels meus companys, de la meva família) o que reforci i enriqueixi les històries 

positives. 

Una història positiva que desafiï les nostres creences, instal·lant creences noves.  

Fem una pel·lícula de la nostra vida utilitzant metodologies audiovisuals digitals, i 

rebem retroalimentació dels altres. 

Un projecte de vida pot connectar positivament amb els altres, desestigmatitzant i afavorint 

una retroalimentació positiva, que nodreixi el seu nou projecte. En aquest sentit, les 
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tecnologies de la informació combinades amb l’audiovisual ofereixen oportunitats molt 

atractives. 

El vídeo ha demostrat tenir un gran potencial en diferents àmbits dins del context escolar. 

Ferrés (1992) i Bartolomé (2008) destaquen la seva dimensió de procés que promou la 

dinamització i la implicació dels estudiants. Senyalen les seves funcions de recerca i 

avaluativa, que permeten tan a estudiants com a docents auto-observar-se i indagar en les 

pràctiques socials en el marc de l’educació. 

Existeixen diferents experiències de l’ús del vídeo en la investigació social amb estudiants: 

etnografia visual observacional (Progetto Ragazzi, 2000), el documental participatiu en el 

enfortiment grupal i en la consciència individual i social (Gómez, 2003) i el diari audiovisual 

en les trajectòries de l’aprenentatge (Noyes, 2008). Per a MacDougall (2006) és necessària la 

representació audiovisual de la infantesa. Explica que el seu coneixement sobre els nens s’ha 

incrementat més com a realitzador audiovisual en la seva recerca antropològica en Doon 

School, que com a pare o professor. “Una de les coses més útils, potser de les coses més 

subversives que una pel·lícula pot fer, és ajudar a desenvolupar una més precisa descripció 

de la vida dels nens, descolorida d’aquesta melangia i pensament il·lusori amb que 

tradicionalment es representa“ (MacDougall, 2006). 

Per tot això, el projecte utilitza metodologies audiovisuals digitals per a atraure l’atenció dels 

participants, estimular el treball col·lectiu, afavorir l’anàlisi grupal i l’auto-observació. A més a 

més, la fotografia i el vídeo digital, al poder ser compartits per Internet, poden ser vistos pels 

professors, companys i familiars, permetent a l’estudiant mostrar una nova perspectiva d'ell 

mateix, i afavorint la reflexió a l’escola. 

La metodologia que fem servir té com a objectiu afavorir la resiliència i el benestar en el 

sentit eudaimònic (Waterman, 1993; Ryan i Deci, 2001, 2008; Ryff i Singer, 2008): que els nois i 

noies orientin les seves vides en funció de realitzar els seus recursos personals i les seves 

motivacions intrínseques. 
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4. Pla de treball 

4.1.	Implementació	

Per a implementar el projecte I Will als centres es necessiten quatre requisits inicials: 

 1. Voluntat i vistiplau de la Direcció del Centre per a tirar endavant el projecte 

 2. Recursos horaris i curriculars 

 3. Creació del "Coordinador I Will" 

 4. Professors formats en el projecte per a que el puguin aplicar amb els alumnes 

1. En primer lloc, cal assabentar i presentar el projecte  a la Direcció del Centre. Que vegin els 

avantatges d'aplicar-lo, que valorin el seu grau d'utilitat i, finalment, que donin el seu 

vistiplau per a la implementació. 

2. Un cop aconseguit el vistiplau de la Direcció, cal que aquesta organitzi els recursos horaris 

necessaris per a poder dur a terme el projecte. Recomanem aplicar-lo al segon cicle de l'ESO, 

Batxillerat i Cicles Formatius, i es pot utilitzar a la tutoria, a l'Alternativa a la Religió, o dins de 

qualsevol àrea curricular com ara la Filosofia de primer de Batxillerat. Pot ser també un 

projecte interdisciplinar, és a dir, que es pot tirar endavant des de diferents àrees del 

currículum, ja que per a dur a terme el projecte s'utilitzen recursos de diverses àrees 

curriculars com ara les Llengües, la Tecnologia o l'Educació Visual i Plàstica.  

3. S'haurà de crear la figura del "Coordinador del Projecte I Will" d'entre el professorat format, 

que serà una persona del centre que, com indica el nom, coordinarà les accions dels 

professors que duguin a terme el projecte amb la persona del ICE encarregada de supervisar 

"in situ" aquest projecte. És important aquesta supervisió per poder fer una avaluació més 

acurada, tant del Projecte I Will en general com de l’aplicació específica en els centres 

concrets. 

4. És absolutament necessari que el professorat que apliqui el projecte hagi rebut la formació 

inicial. No tindria cap sentit fer-ho d'una altra manera. Les característiques específiques del 
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projecte requereixen d'un cert entrenament i coneixements concrets que només es poden 

adquirir fent aquesta formació inicial.  

4.2.	Temporització	

El projecte I Will consta de 12 sessions d'una hora de durada cadascuna, i és altament 

recomanable de realitzar aquestes sessions de forma continuada. Es poden fer al inici del 

curs o al inici del segon trimestre. La nostra experiència ens ha demostrat que si les sessions 

queden interrompudes per altres activitats i/o vacances, el projecte es desvirtua.  

I encara més. Si la intenció és que els adolescents que han realitzat el projecte I Will ajudin a 

d'altres alumnes amb necessitats específiques o desenvolupin les seves capacitats en altres 

tasques dins del centre, resultaria poc profitós realitzar el projecte durant el tercer trimestre, 

ja que no hi hauria l'oportunitat de compartir els avenços dels adolescents amb la resta de la 

comunitat educativa.  

	

5. Material de treball 

El material de treball del projecte I Will, es presenta en forma de dossier per al professorat, on 

trobarà tota la informació necessària per a dur terme les 12 sessions de que consta el 

projecte. 

S'han afegit explicacions i aclariments per a que resulti més fàcil la seva utilització, així com 

links, exemples i suggeriments diversos.  

S'ofereix també la possibilitat, en algunes de les sessions, d'optar per una dinàmica o una 

altra, sempre pensant en l'estil personal de cada docent i en el tipus d'activitat que pugui 

resultar més engrescadora i entenedora per als alumnes. En aquests casos, només cal escollir 

una de les opcions per a assolir l'objectiu de la sessió, no és necessari realitzar totes les 

dinàmiques.  

Totes i cadascuna de les sessions del projecte comencen amb una breu relaxació, que també 

es troba al material de treball. S'ha optat per una petita descripció de la relaxació a realitzar, 
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però deixem oberta la porta a d'altres iniciatives del professorat que tirarà endavant el 

projecte.  

	

6. Avaluació  

Per avaluar l’assoliment dels nostres objectius, utilitzarem  dos tipus d’instruments 

 a) Avaluació de l'autoconcepte: Qüestionari AF5 

 b) Avaluació del procés i de l'assoliment dels objectius establerts  

a) El test d’autoconcepte Forma 5  mesura l’autoconcepte i l’autoestima, els quals Garcia i 

Musitu (2014) consideren dues dimensions, la cognitiva i l’afectiva,  d’una mateixa realitat. 

El qüestionari utilitza el model multidimensional, diferenciant en l’adolescent 5 dimensions 

en l’autoconcepte: Acadèmica/Laboral, Social, Emocional, Familiar i Física. 

L’autoconcepte acadèmic/laboral es refereix a la percepció que l’individu té de la qualitat 

de la seva actuació com a estudiant i treballador. És interessant remarcar la correlació  

positiva d’aquesta dimensió de l’autoconcepte amb d’altres variables resultants, com ara són 

l’ajustament psicosocial, el rendiment acadèmic, l’acceptació i estima dels companys, el 

lideratge i la responsabilitat. 

L’autoconcepte social té a veure amb la percepció que la persona té de la seva facilitat i 

qualitats per a relacionar-se socialment En el món escolar correlaciona positivament amb el 

rendiment acadèmic, l’estima dels professors, l’acceptació i estima dels companys. 

Negativament correlaciona amb comportaments disruptius, agressivitat i simptomatologia 

depressiva.   

L’autoconcepte emocional fa referència a la percepció que la persona té del seu estat 

emocional (sóc nerviós, m’espanto amb facilitat...) i de les seves respostes davant situacions 
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més específiques (quan em pregunten o parlen...) a las quals l’altre persona implicada és de 

jerarquia superior (professor, director..) 

La persona amb l’autoconcepte emocional alt respon adequadament i sense nerviosisme a 

les diferents circumstàncies. 

Correlaciona positivament amb les habilitats socials, l’autocontrol, el sentiment de benestar i 

l’acceptació dels iguals. Negativament amb la simptomatologia depressiva, ansietat i la 

pobre integració en l’aula. 

És interessant remarcar la importància que la família té en la qualitat de l’autoconcepte, ja 

que tant l'escolar, com el social i l’emocional  correlacionen  positivament amb les pràctiques 

parentals d’afecte, comprensió, inducció i recolzament, i negativament amb la coerció verbal 

i física i la indiferència, i en el cas de l’autoconcepte emocional relaciona també 

negativament amb  la negligència i els maltractaments.  

L'autoconcepte familiar es refereix a la percepció que té la persona de la seva implicació, 

participació i integració en el mitjà familiar. És un dels factors més importants de 

l’autoconcepte. Correlaciona positivament entre d’altres, amb el rendiment i  la integració 

escolar. 

Correlaciona negativament amb la simptomatologia depressiva, l’ansietat i el consum de 

drogues. 

Autoconcepte físic.  Fa referència a la percepció que té la persona del seu aspecte  i de la 

seva condició física. 

Correlaciona positivament entre d’altres, amb l’autocontrol i amb la integració social i 

escolar.  Negativament, amb el desajustament escolar, l’ansietat, i en menor grau, amb la 

presencia de problemes amb els iguals. 

b) Avaluació del procés i de l'assoliment dels objectius establerts 

Per a l'avaluació del procés, proposem la utilització del Qüestionari de valoració del 

projecte I Will (Annex 4).  
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Es tracta d'una valoració qualitativa i evidentment subjectiva, però que ens pot donar molta 

informació de com ha funcionat el procés d'aplicació del projecte, si cal aprofundir o no en 

algun aspecte, si en funció del grup hagués estat millor una activitat o una altra, però, per 

sobre de tot, ens ajudarà a saber el grau de satisfacció dels participants així com del seu 

nivell de consciència sobre les seves capacitats i habilitats.  

Per a concloure direm que, encara que els instruments ens permetran avaluar, en finalitzar el 

projecte, l'assoliment dels nostres objectius, confiem que el treball que anem realitzant 

repercutirà en una millora del clima de centre i de la convivència, que es podrà copsar amb 

certa immediatesa. 
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Annex 1  

QÜESTIONARI INICIAL AF5 
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Annex 2 

GUIÓ PER A LA AUTOBIOGRAFIA POSITIVA 

 

Nom	de	la	fortalesa	  

Quines	altres	persones	també	me	

la	reconeixen?	

 

Situació	 on	 es	 va	 presentar	

(apunta	 tots	els	detalls	possibles:	

la	roba	que	portaves,	 l’estació	de	

l’any,	el	clima,	els	sentiments,	 les	

persones	que	hi	havia...)	

 

Altres	 situacions	 on	 també	 s’ha	

presentat	

 

M’agrada	 aquesta	 fortalesa	

perquè...	
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REDACTAT 
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...............................................................................................................................   



 
 
Imaginant el futur per construir realitats 

 
 

74 

Annex 3 

GUIÓ DE SUPORT PER AL RELAT/ÀUDIO FINAL 

A	partir	d’aquestes	frases	sense	acabar,	et	convidem	a	redactar	una	història	de	la	teva	

vida.	

-	Sóc	................................................	vaig	néixer	el	..............................	a	..........................	

-	 Els	meus	adults	de	 referència	 són	 .........................................................................	 i	 es	

caracteritzen	per	..........................................................................................................	

-	He	heretat	d’ells	............................................................................................................	

-	Les	primeres	vegades	que	això	es	va	notar	va	ser	quan	................................................	

-	Hi	 van	haver	 altres	 vegades	on	es	 van	mostrar	 aquestes	 característiques	 (al	menys	

dues	per	a	cada	fortalesa)	.............................................................................................		

-	Hi	ha	coses	bones	de	mi	que	no	vaig	aprendre	d’ells,	sinó	que	les	he	desenvolupat	jo	

mateix	.............................................................................................................................	

-	 Això	 m’ha	 portat	 a	 ser	 qui	 sóc	 avui.	 El	 més	 important	 per	 a	 mi	 és	

............................................................................................................................................	

-	Si	fos	famós	en	el	futur	seria	per	.............................................................................	i	es	

diria	de	mi	que	..................................................................................................................	

-	La	meva	màxima	aspiració	o	somni	en	la	vida	és	...........................................................	

-	M’imagino	 treballant	 de	 ...............................	 vivint	 a	 ............................	 i	 dedicant	 el	

meu	temps	lliure	a	.............................................................................................................	
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-	Hi	ha	persones	que	m’ajudaran	i	recolzaran	en	aquest	procés.	Aquestes	persones	són	

..............................................................................................................................	 I	 a	elles	

els	hi	demano....................................................................................................................	

Així	sóc	i	aquesta	és	la	vida	que	vull.	

 

 

  








