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Introducció

Temps enrere, vaig escoltar a diferents persones definir el postgrau d'educació emocional i benestar 

com un viatge, com un camí, com un trajecte més enllà. La curiositat em va envair i, tot i estar plena 

de desconcert, incertesa i nervis, vaig adquirir un bitllet per submergir-me en aquest viatge, sense 

data  de  tornada,  amb  una  maleta  disposada  a  omplir-la,  desitjant  sentir-me  plena  de  noves 

emocions, experiències, petites paraules, grans sensacions. Quan vaig donar aquest pas, la meva 

vida era un camí sense ruta, sense objectius clars. Feia un any que no tenia feina, i les perspectives 

no eren massa esperançadores. Em sentia perduda. Vaig pensar que un gir de 180º podria estar bé, 

que  nous  coneixements  i  sensacions  podrien  ajudar-me  a  canviar  aquesta  situació,  a  caminar 

endavant, i no estancar-me. I així va ser. Començar el postgrau va ser com rebre una ràfega d'aire 

fresc,  de reflexions i  d'eines per veure i  viure d'una altra manera.  Una sensació que demanava 

inconscientment,  un impuls que em va tornar  la  necessitat  de  voler  crear,  de veure'm en nous 

projectes, de fer coses amb el meu temps i la meva vida que m'omplissin de debò.

Durant tot el trajecte, he anat agafant sensacions i donant-lis forma, fent que formessin part de mi,  

que fluïssin pel meu cos,  que despertessin inquietuds que derivaren en possibilitats.  Una de les 

coses clares que vaig decidir aleshores es que volia treballar amb joves desocupats i anegats en la 

sensació de sentir-se fracassats  i  poc útils  a nivell  professional.  Crec que tant  pel context  però 

sobretot per les persones, és necessari treballar i pal·liar aquest pensament de fracàs i d'inutilitat, 

que no deixa de ser distorsionat, clàssic, molt comú i recurrent en els temps que corren. A més a 

més, no fa massa excepcions a l'edat o la formació acadèmica que tinguis. M'atreveixo a compartir 

que l'he sentit en carn pròpia, i que tinc amics i companys que han compartit aquesta sensació amb 

mi. I això que tècnicament som joves i amb carreres universitàries...! (Com pot ser que hi haguin 

tantes persones vàlides que no hagin trobat el seu lloc?)

Arran d'aquesta situació, amb totes les experiències viscudes personalment i a través de les del meu 

voltant, vaig pensar en crear un projecte per a joves de vint-i-cinc a trenta anys que estiguessin 

vivint una situació professional inestable, amb feines poc satisfactòries o a l'atur. Però la vida dóna 

sorpreses també, i inesperadament, va arribar a les meves mans la proposta de crear un centre de 

recursos socio-educatius. Aquest nou projecte que despuntava s'anomena La Canya, amb seu a Can 

Batlló1.  Partia  de  zero i  l'objectiu  principal  era oferir  un programa de qualificació  professional 

inicial a joves del barri pel curs 2014-2015. Així, vam iniciar aquest projecte emocionant que pretén 

ser autogestionat: basant-nos en una metodologia de suport mutu i de suport amb les entitats que 

emmarca Can Batlló (i amb totes les possibilitats de col·laboració que suposa!) intentant que sigui 

un context tant d'aprenentatge com de creixement personal.

No obstant m'haig de sincerar i dir que, això del PQPI em sonava molt vagament d'haver-ho estudiat 
1 Plana web de: canbatllo.wordpress.com/
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durant la carrera d'educació social, però era només un concepte com qualsevol altre. Però quan em 

van començar a explicar en què es basava, les possibilitats i les oportunitats que m'oferia vaig veure 

clar que en volia formar part. Mentiria si dic que un projecte així era el que m'havia plantejat en un 

principi. Tots comencem els nostres viatges amb unes metes, però les pedres del camí ens desvien 

cap a altres rutes que potser fan canviar els nostres objectius. Redescobrir aquest concepte va ser 

una pedra que va modificar el meu rumb, és cert, però era i és massa interessant i estimulant com 

per no aprofitar la possibilitat d'aprenentatge i de creixement. I més encara quan he tingut la sort de, 

paral·lelament al procés de creació, poder anar més enllà amb el treball final de postgrau, amb 

aquestes pàgines, que és des d'on parlo ara. Aquesta tasca de recerca m'ha ajudat a idear i construir 

un petit  projecte d'educació emocional  per  a  millorar  els  resultats  d'un programa educatiu.  Per 

aconseguir que els seus participants; joves exclosos i estigmatitzats pel sistema, puguin sentir el que 

he sentit jo amb aquest viatge que no té bitllet de tornada. Tornar a caminar mirant endavant malgrat 

la boira, respirar de nou les ganes de fer coses, anar més enllà, de creure que tot és possible, que qui  

vol  pot… i  que  formin part  de la  nova ràfega  d'aire  fresc  que,  encara  després  d'un  any i  mil 

experiències,  m'acompanya.  Per  aconseguir  també,  que tots  i  cadascuna de les persones que hi 

participen siguin conscients que valen la pena, que hi ha un món fóra esperant amb els braços 

oberts, amb més opcions de les que poden veure a simple vista; que hi ha molts camins a seguir, 

centenars de rutes per triar, i milers d'experiències i senders que els poden encaminar cap a una vida 

exitosa i feliç.

Per a què tots els que comencin aquest projecte, agafin aquest tren sense pensar en quantes parades 

quedaran, sinó centrant-se en tot el que aprendran i sentiran en cada estació. I així, començo el meu 

viatge,  una aventura que per  ara  no pretenc  aturar,  i  crec que no ho faré  mai.  Que continuaré 

devorant experiències, sensacions, emocions. Que caminaré, sempre endavant.
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1.Justificació del projecte

Molts dels joves que no superen la ESO troben com alternativa la realització d’un Programa de 

Qualificació Professional Inicial. Són joves i adolescents que se'ls ha etiquetat com a “fracassats 

escolars” i se'ls ha apartat del sistema escolar. Així doncs els PQPI ofereixen a aquests joves tenir  

una segona oportunitat per assolir les competències necessàries que els permetin en un futur buscar 

feina de manera més preparada o fins i tot, tornar a l’ensenyament reglat.

Els adolescents i joves que formen part d’aquests programes són un reflex i una petita mostra de la  

nostra societat, una societat exigent i amb un model de producció i treball cada cop més canviant i  

flexible,  competitiu  que exclou,  o  determina les possibilitats  a aquells  que  no han obtingut  les 

competències bàsiques mínimes assolides per circular pel món.

Actualment les administracions públiques conseqüents amb la situació abans esmentada, inclouen 

en les seves lleis d’educació i treball articles que fan referència al desenvolupament integral de la 

persona, així tenim que:

La darrera Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (L.O.E.) recull en els seus objectius el 

desenvolupament emocional com a integrant  desenvolupament integral dels  joves. Concretament, 

en el preàmbul de la (L.O.E.) es diu textualment:

“….es tracta d'aconseguir que tots els ciutadans arribin a el màxim desenvolupament 

possible  de  totes  les seves  capacitats,  individuals  i  socials,  intel·lectuals,  culturals  i 

emocionals per al que necessiten rebre una educació de qualitat adaptada a les seves 

necessitats”

Concretament  pel  que  fa  a  la  regulació  dels  Programes  de  Qualificació  Professional  Inicial 

publicada al DOGC núm. 5463 – 14/09/2009 trobem en l’article 4 la relació dels  seus objectius, 

d’entre els que destaquen:

“a) Desenvolupar i consolidar la  maduresa personal  de cadascun dels joves i de les  

joves,  mitjançant  l'assoliment  d'actituds,  habilitats  i  capacitats  que  els  permetin  

participar  com  a  ciutadans  i  ciutadanes  responsables,  d'acord  amb  els  valors  de  

convivència en una societat democràtica. (...)

c) Proporcionar les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 de  

l'estructura  del  Catàleg  de  Qualificacions  Professionals  vigent  a  Catalunya  per  

facilitar l'exercici d'activitats professionals en oficis o ocupacions que permetin la seva  
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inserció al món laboral, d'acord amb les seves capacitats i expectatives personals.”

En aquest marc, cal entendre que els PQPI tenen com a objectiu una educació que prepari per a la 

vida i com s’estableix s'inclou també atendre el desenvolupament emocional. L'educació emocional, 

es proposa el desenvolupament de la personalitat integral de l'individu de manera que, aquests joves 

i adolescents estiguin preparats per a afrontar els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Això 

inclou el desenvolupament de competències emocionals i la seva aplicació en les situacions de la 

vida.

S’enten per educació emocional com un procés educatiu continu i permanent, que pretén potenciar  

el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament  

integral de la persona, amb objecte de capacitar per a la vida. (Bisquerra y Pérez, 2007,12). Les 

investigacions recents en educació i intel·ligència emocional han demostrat que promocionant eines 

i actituds positives i saludables per al dia a dia possibiliten un millor benestar personal i amplia les 

possibilitats i oportunitats que puguin tenir en un futur uns joves amb una autoestima molt baixa i  

que en general tenen poques estratègies en la regulació i la gestió de conflictes. Creiem doncs, que 

empoderant  aquests  joves  amb eines  com la  regulació,  les  competencies  socials  i  l’autonomia 

emocional les seves relacions personals i professionals milloraran facilitant èxit en els projectes que 

emprenen tant formatius com d’inserció.
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2.Objectius del treball

Els objectius del present treball s’han redactat en sintonia a partir d’algunes preguntes que em plantejava 

i ens plantejàvem a l'hora de construir, dissenyar i idear la Cooperativa La Canya. A la Canya volem 

potenciar l'apoderament dels joves amb qui treballarem. Amb una perspectiva crítica, basada en el 

suport mutu i l’experiència professionalitzadora de la pròpia pràctica quotidiana2.

Com ja aniré citant més endavant i en altres moments, la base d'aquest treball és el Treball de fi de 

carrera de la Immaculada Rodríguez García.  Aquesta detecció de necessitats m'ha permès conèixer la 

situació del  Programa i  dels  joves  durant  el  curs  i  just  en el  moment  de  la  seva finalització.  Però 

realment, què passa després? Què fan els joves un cop han acabat el curs? El Programa els ajuda a 

continuar estudiant? Els hi facilita la inserció al món laboral? Quants joves han continuat estudiant o  

han trobat una feina un cop finalitzat el curs? Els hi serviran els aprenentatges en un futur?

Com he explicat anteriorment en la justificació del perquè d'aquest treball, sempre he tingut el desig de 

treballar en l'àmbit de la formació amb joves i persones adultes en contextos educatius. L'oportunitat que 

ha aparegut a la meva vida amb el postgrau d'educació emocional i benestar i amb el projecte de La 

Canya m'ha descobert un món desconegut per a mi, però que sento que té moltes possibilitats per a 

créixer en l'àmbit personal i en el professional. Em fascina poder tenir la oportunitat de treballar de 

manera més personal amb aquests joves, a diferència del tracte general d'una classe de trenta alumnes en 

un institut (cada un d'ells amb un ritme d'aprenentatge diferent, amb la pressió del què i quan s'ha de  

treballar cada contingut del currículum, etc.), amb una metodologia molt més propera i personalitzada 

per a ells i amb uns continguts capacitadors -si realment es treballen- en igual manera de cara a l'èxit  

tant acadèmic com personal. Costa de creure -tenint en compte els precedents en primària i secundària  

on les mencions són més aviat escuetes- que en el decret regulador dels PQPI's redactat pel departament 

d'educació,  es  descriu  dins  els  objectius  que  els  joves  participants  desenvolupin  i  consolidin  una 

maduresa  personal mitjançant  l'assoliment  d'actituds,  habilitats  i  capacitats  que  els  permetin  

participar com a ciutadans i ciutadanes responsables, d'acord amb els valors de convivència en  

una societat democràtica.

Així  doncs, amb la  finalitat  de  seguir  filant  prim en  conèixer  i  comprendre  els  PQPI  (com a una 

alternativa real possibilitadora pels joves exclosos del sistema educatiu) i amb la voluntat de ser millor  

professional i respondre a les necessitats d'aquests joves de la manera més propera i efectiva, el que em 

pregunto és:

•Pot l'educació emocional millorar aquests resultats?

•Com es pot treballar dins el marc dels PQPI's?

La teoria i la pràctica en altres projectes educatius ens demostra que el treball  en les competències  

emocionals millora el rendiment i el desenvolupament personal dels participants (més endavant dedico 

un apartat a la base teòrica de l'educació emocional on podré desenvolupar de manera més extensa 

aquest  punt  i  que  això  repercuteix  en  l'èxit  personal  dels  alumnes.  Èxit  entès  com  la  capacitat  

7



d'aconseguir les metes que un es proposa com bé expressa aquesta cita de Charles Reade:

“Sembra un pensament, recull una acció, sembra una acció, recull un hàbit, sembra un hàbit, recull un 

caràcter, sembra un caràcter, recull un destí.” (Samuel Smiles)

En relació a aquesta finalitat ens plantegem els següents objectius:

1. Avaluar la detecció de necessitats dels joves participants dels PQPI's.  Analitzar la realitat dels joves 

participants per a comprendre quina és la realitat que viuen i desde quin angle podem treballar i 

reforçar les seves mancandes.

2. Elaborar un marc teòric que justifiqui la necessitat de l'educació emocional en els PQPI's com un pilar 

bàsic en el seu aprenentatge i en el seu èxit personal.

3. Oferir una proposta de millora en relació al crèdit de desenvolupament personal del mòdul B introduint 

un programa d'educació emocional per competències.

És a dir, avaluar, elaborar i oferir. La finalitat d’aquest treball és dissenyar un programa d'educació 

emocional que permeti l'apoderament d'aquests joves. Un apoderament real, palpable i que es pugui 

demostrar quantitativament i qualitativament amb les eines adequades. I que em remet de nou, a la 

possibilitat de tenir èxit en l'empresa primer de tot, dels PQPI però posteriorment de les seves vides 

o a entendre el procés educatiu des de la possibilitat de començar amb un altre peu la seva relació  

amb el sistema reglat. Una possibilitat que han de tenir totes les persones i en concret aquests joves 

que busquen una segona oportunitat, on l'estigma de la paraula fracàs quedi apartada, oblidada en 

un racó.  Que tots (educadors i  educadores), puguem fer les coses d'una altra manera i on veig 

adequat remetre'm a les paraules de Joan Manuel del Pozo professor de Filosofia de la Universitat 

de Girona que diu així: “L'èxit educatiu és en cada nen i nena en el gust d'aprendre, en l'alegria de 

créixer junts, en l'esperança d'avançar  i es reparteix de manera molt desigual en escoles, en ciutats 

en diferents moments en cada escola i en cada ciutat i fins i tot en diferents moments al llarg de la 

vida  de  cada nen i  nena.  L'èxit  és  un resultat  complex i  evolutiu  que  s'escapa de les mesures 

estadístiques com l'aigua de les mans. L'èxit és sempre dels alumnes com la victòria al camp és dels 

jugadors els mestres i els pares són en ordre diferents com l'entrenador que el facilita, l'orienta i en 

participa i no és poca cosa (...)”
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3.On ubiquem els PQPI's?
Un dels documents de treball que ha esdevingut el meu punt de partida per redactar el marc teòric,  

és el Treball de fi de carrera de la Immaculada Rodríguez García.

Aquest apartat pretén dibuixar d'una manera més clara el panorama en el qual s'emmarquen els 

PQPI's per a poder entendre millor els seus objectius, la seva finalitat i el seu funcionament.

3.1.El passat: dels PGS als PQPI

Els PGS sorgeixen en el  marc de la  Llei  d’ordenació general  del  sistema educatiu (LOGSE) i  

suposen un pas importantíssim en l'alineament d'Espanya amb les polítiques comunitàries sobre 

transició a la vida activa dins el Pla de Transició de Treball (PTT). L'any 1990, amb l'aprovació i 

implementació de la LOGSE, es reconeixen els PGS, com una opció formativa per aquells joves de 

més de 16 anys i fins a 24 anys que no superaven l'ESO. Els PGS perseguien un doble objectiu:  

proporcionar  una formació bàsica i  professional  que permetés als  joves incorporar-se a  la  vida 

activa, però també afavorir la promoció i reinserció a la continuïtat formativa, especialment en la 

formació professional específica de grau mig.

L'any 2006 la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i més tard, en el Decret 143/2007, de 

26 de juny es defineix i es desplega l'ordenació de l'ESO, a on s'inclou la conversió dels PGS a 

PQPI.

3.2.Principis, fins i objectius de la ESO

Trobo important fer una petita menció a l'ESO com l'etapa precedent per alguns joves a un PQPI per 

entendre una mica millor què passa en alguns casos. Així doncs, l'educació secundària obligatòria 

(ESO) comprèn quatre cursos acadèmics i generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 

12 anys i s'acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari  

fins als 18. La finalitat de l'ESO, al Capítol III (article 22) és aconseguir que els alumnes:

1. Adquireixin els elements bàsics de la cultura.

2. Desenvolupin i consolidin hàbits d'estudi i de treball.

3. Preparar-los per a la seva incorporació en estudis i inserció laboral.

4. Formar-los per l'exercici dels seus drets i obligacions amb atenció especial a l'orientació educativa i 

professional

A l'article 23 se'ns parla dels objectius que han de contribuir a desenvolupar les diferents capacitats 

dels alumnes. Em centro només en els que se'ns parla del desenvolupament personal de l'alumne i 

en  alguns  només  remarco  un  fragment  de  l'objectiu,  no  volent  ignorar  els  que  es  centren  en 

l'assoliment  de  coneixements  sinó entenent  que en la  majoria  de  casos  de nois  i  noies  que no 

aconsegueixen el títol de la ESO hi ha una manca d'eines de gestió emocional per a una vida plena i  

exitosa que és en gran part la base per a la capacitat de l'estudi purament més acadèmic (motivació, 

autoestima, organització, tolerància a la frustració, etc). El objectius dels PQPI (segons el DOGC 

5463) i cito textualment diuen així: 
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a) Assumir els seus deures, conèixer i exercir els seus drets, practicar la tolerància, (…) i  

preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.

d)(...)Rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus i els comportaments sexistes.

e)Desenvolupar  destresses  bàsiques  en  l'ús  de  les  fonts  d'informació  per  a,  amb  sentit  

crític, adquirir nous coneixements. (...)

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, (...)

Es treballa des d'uns principis pedagògics com l'atenció a la diversitat i de l'accés de tot l'alumnat a 

l'educació  comú.  Amb mètodes  que tinguin  en  compte  els  diferents  ritmes  d'aprenentatge,  que 

afavoreixin la capacitat d'aprendre per si mateixos i promoguin el treball en equip. Per tant, tot i que 

s'organitzen d'acord amb els principis d'educació comú i d'atenció a la diversitat: adaptacions del 

currículum,  integració  de  matèries  en  àmbits,  agrupaments  flexibles,  desdoblaments  de  grups, 

matèries optatives, programes de reforç i programes de tractament personalitzat amb la finalitat 

d'incloure a tot l'alumnat, no sempre s'aconsegueix.

Finalment, en l'Article 28 es parla de l'avaluació i promoció. Aquesta serà continua i diferenciada 

segons  les  diverses  (per  no  repetir  diferents)  matèries  del  currículum.  Les  decisions  sobre  la 

promoció i   l'obtenció del  títol  són adoptades  de forma col·legiades  pel  conjunt  de  professors, 

atenent a la consecució de competències bàsiques i els objectius de l'etapa. Així, el sistema educatiu  

català preveu que si un jove finalitza satisfactòriament l’Escolaritat Secundària Obligatòria (ESO) té 

la possibilitat de continuar el seu itinerari formatiu a través de la formació professional de grau 

mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà,  les arts plàstiques i  disseny de grau mitjà o el 

batxillerat,  o bé,  accedir  al  mercat  laboral  però ens trobem que un nombre important  de joves 

acaben o abandonen prematurament l’ESO sense obtenir el graduat i per tant, sense haver assolit les 

competències bàsiques que marca el currículum d’aquesta etapa educativa: passen a formar part de 

l'estadística del fracàs escolar.

Però des de quin concepte de fracàs escolar podem entendre la història d'aquests alumnes? És un 

concepte complex i ambigu en el qual intervenen múltiples factors, i no el podem reduir a la no 

obtenció del graduat. Principalment, perquè centra el fracàs en l’alumne deixant de banda tots els 

altres factors i agents que influeixen. I també, per les connotacions negatives del terme, podent 

parlar amb altres conceptes com el d’èxit escolar. Per tant, citarem dues possibles definicions del 

concepte que ens seran útils pel present treball, i així, poder descriure el col·lectiu en el qual ens 

centrem però no per a estereotipar-los des d'ell. És a dir, entenc que els joves amb els quals treballo 

i treballaré en un futur des de l'apoderament i desde la possibilitat de prendre les regnes de la seva 

vida.

Una possible definició del terme fracàs escolar fa referència a: “aquell alumnat que al finalitzar la 

seva permanència a l’escola, no ha aconseguit una preparació mínima que li permet viure de forma 

autònoma en la societat: trobar una feina, organitzar-se de manera independent i comportar-se de 
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forma  cívica,  responsable  i  tolerant.  L’expressió  més  simple  d’aquest  fet  es  sintetitza  en  el 

percentatge  d’alumnat  que  no  obté  la  titulació  que  acredita  haver  finalitzat  satisfactòriament 

l’educació secundària”. (Marchesi, A.2000, p.8). L'altra definició que ens permetrà fer una anàlisi 

quantitativa del fenomen és: “Percentatge d’alumnat que no assoleix els objectius, competències o 

coneixements bàsics de l’educació, taxes de graduació, i taxes de repetició i abandonament escolar 

prematur”(Boada et al., 2011, p.123).

Segons Boada et al. (2011) els principals indicadors de risc de fracàs escolar són:

• Alumnat  que  abandona  l’ESO o  acaba  el  4t  curs  d’ESO sense  haver  assolit  les  competències 

bàsiques (nombre de suspensos) ni obtingut la titulació.

• Alumnat que repeteix curs.

• Abandonament educatiu prematur: població entre 18 i 24 anys amb formació màxima d’educació 

secundària obligatòria.

Però m'agradaria anar més enllà i finalment tornaré a les paraules de Joan Manuel del Pozo (podeu 

trobar la referència a la bibliografia) de nou quan diu: “El fracàs és un mot estigma educativament 

injust per a les persones dels alumnes en tot cas, fracassen sistemes però un nen o una nena no té 

fracassos sinó necessitats mal ateses i  el  fracàs del sistema no té entitat pròpia és més aviat la 

limitació o insuficiència de qualitat i eficàcia d'aquest sistema.” I és des d'aquesta premissa i des de 

les altres que parteixo, no és una qüestió tant de buscar culpables o responsabilitats sinó com a punt  

de partida, d'entendre en quin estat emocional (baixa autoestima, poc autocontrol, etc) que arriba un 

jove a un PQPI o de com en surt de la ESO.

3.3.El perfil de l'alumnat dels PQPI's

Els Programes de qualificació professional inicial van dirigits a l'alumnat de 16 a 21 anys com a 

opció postobligatòria per als que no han obtingut el títol de GES i excepcionalment als alumnes de 

15  anys  com a  mesura  d'atenció  a  la  diversitat  (que  requereix  l'avaluació  tant  acadèmica  com 

psicopedagògica i la intervenció de l'Administració educativa) en aquells joves que adquireixen el 

compromís  de  cursar  els  mòduls  que  condueixen al  graduat.  Complint  el  requisit  de  l'edat,  es 

prioritzen  aquell  joves  preferentment  escolaritzats  que  desitgen  una  inserció  professional 

primerenca  o que es  troben en greu risc d'abandonament  dels  estudis.  Però també es  tenen en 

compte  aquells  joves  desescolaritzats  sense  cap  titulació  que  demostrin  interès  per  tornar  a 

incorporar-se al sistema educatiu i els joves amb necessitats educatives especials.

Així doncs, ens trobem amb un perfil d'alumne amb una actitud negativa vers al sistema educatiu, 

desmotivats, amb dificultats per l'aprenentatge, amb baixa qualificació, poc hàbit de treball i moltes 

vegades  amb una  baixa  autoestima per  la  quantitat  de  fracassos  acumulats.  Amb una  exclusió 

formativa,  cultural  i  socioemocional.  Que necessiten unes  mesures específiques per aprendre (a 

través dels interessos, motivacions) i tenint el compte les circumstàncies personals de cada un.

Són joves que visualitzen més els fracassos que els èxit que han tingut i que comencen el curs,  
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evidentment, amb una actitud negativa davant la possibilitat de superar favorablement el programa i 

així poder-se obrir a noves expectatives de formació o d'accedir a una vida laboral qualificada. En 

definitiva, un grup d'alumnes amb falta de confiança en les seves pròpies capacitats.

3.4.Organització interna dels mòduls

La finalitat d'un programa com els PQPI és una oferta formativa bàsica, adaptada a les necessitats 

específiques de l'alumnat que, o bé corre el risc d'abandonar l'educació reglada o ja ho ha fet sense 

haver  aconseguit  els  objectius.  Per  tant,  es busca  de nou,  una triple  finalitat  des  de la  vessant 

professionalitzadora,  madurativa  i  propedèutica.  Els  objectius  dels  PQPI  que  volen  que 

aconsegueixin els alumnes un cop acaben de cursar-los són:

• Desenvolupar capacitats i habilitats suficients per aconseguir les competències professionals d'una 

qualificació de nivell 1.

• Adquisició d'hàbits i capacitats que els permeti desenvolupar un projecte de vida personal, social 

i professional.

• Aconseguir  que  els  alumnes  es  reconeguin  a  sí  mateixos  com persones  valuoses  capaces 

d'aprendre i treballar amb els altres.

• Possibilitar la seva experiència i formació en centres de treball com persones responsables.

• Afiançar les competències de la formació bàsica i si és procedent, proporcionar-los la possibilitat 

d'obtenir  el  títol.  Fomentant  en  tot  cas  una  bona  disposició  en  ells  cap  a  la  formació 

permanent.

Aquests objectius es tradueixen i s'estructuren en tres tipus de mòduls:

El mòdul A. Formació professional específica. Tenen la finalitat de desenvolupar competències d’un 

perfil professional a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica 

de nivell 1, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un 

itinerari de formació professional. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball (150–

250h de pràctiques en empresa).

Es dedica com a mínim el 50% de l'horari setmanal, 15 hores.

Cada programa pot dedicar un 10% de la càrrega horària del mòdul A a desenvolupar continguts 

opcionals que tinguin en compte necessitats específiques del col·lectiu de joves atesos, de l'entorn o 

del perfil professional.

El  mòdul  B.  Formació  bàsica  de  caràcter  general.  Ofereixen  seguint  un  enfoc  curricular  i 

transversall  a recuperació i  l’adquisició de coneixements i  capacitats  bàsiques,  que faciliten els 

aprenentatges  i  la  formació  continuada,  com  també  la  transició  al  món  laboral  (estratègies  i 
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tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc). 

El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional.

Es dedica com a mínim el 30% de l'horari setmanal, 9 hores.

Per als mòduls opcionals previstos a l'article 10.4 es pot disposar, com a màxim, del 10% de l'horari 

dels mòduls B. I es podran ofertar algun dels següents mòduls: mòdul d'activitat física i esports, 

mòdul de noves tecnologies, castellà per a estrangers, anglès aplicat a la qualificació professional i 

qualsevol altre que el centre estimi necessàri com podria ser l'educació emocional (que és el tema 

que ens ocupa a nosaltres).

I amb caràcter voluntari (excepte per l'alumnat de 15 anys): el mòdul C que és la formació per a 

l’obtenció de l'ESO, es treballen els  continguts del currículum per a l’obtenció del graduat en 

educació  secundaria.  Els  alumnes  ho  poden  cursar  en  paral·lel  o  posteriorment  als  mòduls 

obligatoris (A i B) als centres de formació de persones adultes. El Mòdul C es supera mitjançant 

mòduls voluntaris de preparació del GESO amb el requisit d’haver aprovat els mòduls A i B.

Finalment, els alumnes que cursen els PQPI obtindran les següents acreditacions oficials, en funció 

dels mòduls del programa superats:

1.El certificat o certificats de professionalitat de nivell 1

2.Un certificat acadèmic que permetrà l'accés als cicles de Grau Mig de Formació Professional, si  

supera els mòduls obligatoris.

3.El certificat dels PQPI, si supera tots els mòduls del programa. En aquest cas, s'obtindrà també el  

títol de Graduat en ESO.

3.5.Metodologia

Cada centre concreta el desplegament del currículum establert i determina les unitats formatives que  

el componen amb els seus continguts i amb la càrrega horària corresponent, atenent el col·lectiu de 

joves al qual s'adreça i als criteris metodològics i organitzatius que estableixi el centre mateix.

S'han de prioritzar les metodologies didàctiques que afavoreixen els següents principis:

•Individualització és la personalització dels aprenentatges.

•Diversificació com a consideració dels nivells, estils d'aprenentatge i interessos de  l'alumnat  amb 

la fi que s'impliqui activament. Treball autònom, agrupaments  flexibles  i  l'aprenentatge 

cooperatiu.

•Globalització per als mòduls formatius generals. Estructura progressiva, des del més senzill fins 

al més complicat, els mòduls específics constituiran el eix integrador i motivador.

•Confiança  i  participació.  La  finalitat  madurativa  pretendre  de  promoure  el  desenvolupament 
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positiu. L'equip docent afavorirà un clima de confiança i ajuda.

Cal entendre també les orientacions metodològiques que han de permetre la implementació dels 

principis establerts a l'article 3 d'aquest Decret i la consecució dels objectius dels Programes de 

Qualificació Professional  Inicial  especificats  a l'article  4.  En aquest  sentit,  cal apostar per unes 

metodologies que afavoreixin que els aprenentatges puguin ser:

a) Significatius, és a dir, que es plantegin en relació amb els coneixements previs de cada persona.

b) Funcionals, en el sentit de la seva utilitat en la vida quotidiana i laboral.

c) Transversals, aplicables a diferents situacions.

d) Motivadors, que fomentin la implicació i l'autonomia gradual dels joves i de les joves.

Tot i que el currículum està estructurat de manera modular, cal considerar que els mòduls que el 

conformen estan estretament relacionats entre si,  de manera que cal plantejar l'organització dels 

continguts  i  de  les  activitats  d'ensenyament-aprenentatge  de  manera  globalitzada  i  aplicada, 

relacionant en tot moment les competències de formació bàsica i transversal amb les competències 

pròpies de cada perfil professional. Aquests programes han de facilitar que cada jove pugui:

•Desenvolupar competències pròpies d'un perfil professional.

•Desenvolupar actituds que li permetin valorar-se positivament, conviure amb altres i exercir una 

ciutadania responsable.

•Integrar coneixements,  actituds,  valors i  hàbits  sociolaborals  que li  facilitin  la inserció al  món 

laboral i la seva promoció.

•Desenvolupar capacitats que l'ajudin a madurar i a formular un projecte de vida personal d'acord 

amb els seus interessos i amb les seves necessitats.

•Conèixer les característiques bàsiques del seu entorn i les possibilitats que ofereix.

•Emprar de manera adient les tecnologies, tant per al tractament de la informació i la comunicació 

com per a la satisfacció de les necessitats personals, socials i professionals.

•Desenvolupar la capacitat d'aprendre a aprendre de manera autònoma per possibilitar la millora 

personal continuada.

•Promoure l'autoregulació en l'aprenentatge perquè aprengui a valorar les pròpies limitacions i els 

propis errors de manera positiva i constructiva.
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4.L'aprenentatge en competències

El sistema educatiu espanyol funciona a través del currículum per competències que es va implantar 

arran de la Llei Orgànica de Educación. L'aprenentage per competències consisteix en que l'educand 

adquireixi estratègies per a ser capaç d’utilitzar els seus coneixements i les habilitats en contextos i 

situacions quotidianes, en les quals es fa necessari coneixements vinculats a diferents sabers i per 

tant, a coneixements transversals. Si prenem com a base el  Decret 143/2007 de la Generalitat de 

Catalunya on s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de secundària es fa una definció del terme 

competència que l'expressa com “la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera 

transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements 

vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en 

compte la dimensió social de cada situació. (DOGC nº4915)”

En l’àmbit  de l’educació una competència  consistirà  en  una  intervenció eficaç  en els  diferents 

àmbits  de  la  vida  per  mitjà  d’accions  en  les  que  es  mobilitzen,  al  mateix  temps  i  de  manera 

interrelacionada, components actitudinals, procedimentals i conceptuals.

És a dir, Bisquerra, R., y Pérez, N. (2007, p.3) diuen així sobre el concepte de competència:  Des 

d'aquesta perspectiva, i a partir de la revisió dels estudis citats, concebim la competència com la  

capacitat de movilitzar adequadament el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds  

necessàries per a realitzar activitats diverses amb un cert nivell de qualitat i eficàcia. Es poden  

destacar les següents característiques:

•És aplicable a les persones (individualment o de forma grupal)

•Implica  uns  coneixements  “sabers”,  unes  habilitats  “saber-fer”,  i  unes  actituds  i  conductes  

“saber estar” i “saber ser” integrats entre sí

•Inclou les capacitats informals i de procediment a més de les formals

•És indisociable de la noció de desenvolupament i d'aprenentatge continu lligat a l'experiència

•Constitueix un capital o potencial d'actuació vinculat a la capacitat de movilitzar-se o posar-se en  

acció.

•S'inscriu en un context determinat que posseeix uns referents d'eficàcia i que qüestiona  la seva  

trasferibilitat

En els programes de qualificació professional inicial respondran a un perfil professional, expressat a 

través de la competència general, les competències professionals, socials i personals i la relació de 

qualificacions i unitats de competència incloses en el programa. Com diu Garcia-Ruíz  sobre els 

PQPI  la seva  estructura organitzativa segueix guiant-se fonamentalment pels patrons del sistema 
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educatiu formal, justificant aquesta organització en la possibilitat de consecució del títol de l'ESO 

que ofereixen. En relació als plantejaments curriculars, l'existència, dins del mòdul obligatòri, del 

mòdul  específic  professional  i  del  mòdul  formatiu  de  caràcter  general,  tracta  d'assegurar  un 

desenvolupament combinat d'aspectes professionalitzadors i aspectes de maduració personal, és a 

dir,  la premisa és la consecució tant de competències técniques com de competències socials, a 

través de plantejaments metodològics actius (García-Ruíz,2013 p.61) 

Tipus de competències

1.Les  competències  tècniques  són  aquelles  que  també  se  les  coneix  com  funcionals.  Estan 

relacionades amb els coneixements i procediments i en els PQPI's són importants perquè són les que 

reforcen la pràctica professionalitzadora potenciant el “saber” i el “saber fer”.

2.Les  competències  sociopersonals  (Bisquerra  i  Pérez,  2007)  que  són  les  competències  més 

encarades a reforçar les capacitats personals i intrapersonals: “saber ser” i “saber estar”. En aquestes  

és on s'emmarquen les competències emocionals.
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5.Educació emocional

Tots  coneixem  expressions  com  intel·ligència  emocional,  creixement  personal  i  educació 

emocional. Expressions que en l'actualitat estan en l'ordre del dia i que amb la fonamentació teòrica 

en que es basa ha demostrat que una educació en les competències bàsiques emocionals afavoreix 

l'autoconeixement personal i la regulació de les nostres emocions per a una bona gestió de la nostra 

vida i desenvolupar-nos millor com a persones i com a professionals.

L'educació  emocional  es  un  procés  educatiu,  continu  i  permanent,  que  pretén  potenciar  el  

desenvolupament  emocional  com  a  complement  indispensable  del  desenvolupament  cognitiu,  

constituint  ambdos,  cognitiu  i  emocional,  els  elements  essencials  del  desenvolupament  de  la  

personalitat integral. Per a això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre  

les emocions a fi de capacitar l'individu per a afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida  

quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar en benestar personal i social (Bisquerra, 2000, p. 

243).  

Alguns  dels  objectius  que  persegueix  l'educació  emocional  són  els  següents  (Bisquerra,  2000, 

p.163):

–Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.

–Identificar les emocions dels altres

–Denominar les emocions correctament

–Desenvolupar l'habilitat per a regular les pròpies emocions.

–Pujar “l'umbral” de tolerància a la frustración

–Prevenir els efectes nocius de les emocions negatius

–Desenvolupar l'habilitat per a generar emocions positives

–Desenvolupar l'habilitat d'automotivar-se

–Adoptar una actitud positiva davant la vida

–Aprendre a fluir

5.1.Desenvolupament emocional en l'adolescència

Els joves participants dels PQPI tenen entre 15 i 21 anys, és a dir, estan en plena adolescència. El 

seu desenvolupament emocional està determinat per una sèrie de factors que defineixen aquesta 

etapa evolutiva. Les “crisis” que generen aquests factors afecten directament al món emocional i de 

fet,  es  pot  afirmar que  l'adolescència és  un període clau en el  desenvolupament  i  la  maduresa 

emocional,  així  doncs,  s'inicia  un sistema de nexes d'unió entre  els  fets  i  les emocions  que es 
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generen.  A més  l'adolescència  és  una  etapa  evolutiva  que  ha  de  ser  reconeguda,  compresa  i 

acceptada  pels  adults.  Els  adolescents  necessiten  als  adults  per  construir-se  integralment  com 

persones i per preparar-se per a la vida independent.  L'adolescència és una etapa de la vida que 

comença amb la pubertat i acaba (tècnicament) en la maduresa emocional i personal de la persona, 

és a dir, estar preparat per a la vida adulta. L'adolescència és una etapa crítica amb greus problemes 

amb els adults, rebel·lió social, crisis de personalitat, etc. No obstant, els estudis antropològics han 

demostrat que existeix una mitificació del conflicte dels adolescents com una font de problemes. 

Amb aquestes línies pretenem donar a conèixer l'adolescència com un procés que es troba entre la  

infància i la vida adulta. És un període per aprendre a convertir-se en adult, no per convertir-se en  

un adolescent amb èxit. (Bisquerra et al., 2012  p.53)

En un moment com aquest, els adolescents en general i en concret els joves que participen en el  

PQPI necessiten suport de qui l'envolta i de l'educació emocional. És una etapa plena d'inestabilitat 

emocional.  En  aquesta  edat,  els  joves  passen  subtilment  de  la  desesperació  a  l'eufòria,  de 

l'enamorament a la culpa, de l'avorriment a l'excitació. Es posa en manifest dèficits en la gestió de 

les emocions i les habilitats socials en un moment vital en què les emocions estan en constant canvi 

i  si  no  se'ls  ajuda  a  regular-les,  les  conductes  poden  resultar  impulsives  i  descontrolades.  

L'adolescent es tanca en ell mateix, es torna egocèntric, està tan preocupat per la seva pròpia  

persona que tendeix amb freqüència a no considerar la perspectiva aliena. Tot això constitueix  

aspectes que danyen les seves relacions socials i la seva autoestima (Bisquerra et al., 2012  p.54)

Un cos nou: Es produeixen grans canvis físics, regulats pel sistema hormonal. L'adolescent es troba 

estrany  en  un  cos  que  canvia  ràpidament  i  ha  d'aprendre  a  redefinir  qui  és.  Aquests  canvis 

comporten greus crisis emocionals que van des d'un rebuig i un quasi odi cap a sí mateix fins a 

períodes de gran narcisisme. També es mostra sensible i dèbil emocionalment davant les pressions 

que provenen els companys,  els pares i  els  models socials.  Quan l'adolescent mostra  maduresa 

emocional és quan accepta plenament el seu nou cos.

El descobriment d'una nova sexualitat: La pubertat  significa l'arribada a la maduresa sexual. 

L'adolescència és un període de descobriment i aprenentatge de conductes sexuals, ja que el sistema 

hormonal  està  estimulat  i  genera  conductes  sexuals  noves,  que  s'estabilitzaran  en  l'edat  adulta. 

L'interès pel seu propi sexe i pel sexe contrari dóna origen a noves emocions que d'entrada, seran 

difícils de regular. Aquest “desbordament” emocional de l'adolescència al voltant del descobriment 

de la nova sexualitat influeix en tota la seva conducta emocional, en totes les seves activitats, com 

ara els estudis, i en les seves relacions socials amb els companys/es, pares etc.
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També  apareix  el  sentiment  de  culpabilitat.  Ens  referim  a  la  culpabilitat  relacionada  amb 

determinades conductes sexuals, encara que avui en dia hem sofert un canvi cultural i gaudim d'un 

grau major de llibertat de la nostra cultura respecte als antics tabús. Però superats aquests tabús, es  

crea  un  nou  conflicte  entre  la  sexualitat  com  una  relació  simplement  física  i  els  elements 

emocionals i afectius que comporta una relació sexual. Aquest dilema es resol de manera més o 

menys favorable precisament quan l'adolescent aconsegueix una maduresa emocional.

Nous i vells amics: Els adolescents s'estan formant com a persones i una de les eines que utilitzen 

són els amics. L'amistat serveix a l'adolescent per a:

a) Ajudar-lo a descobrir la pròpia identitat. S'usen els amics com un mirall privilegiat que permet a 

l'adolescent provar conductes i valors i descobrir quins són acceptats, afavorint l'autoestima i la 

construcció de la identitat.

b) Donar seguretat i estabilitat emocional. L'adolescent viu una època de canvis i confusions en els 

valors, les emocions i les conductes, per tant és reconfortant saber que als altres els passa el mateix.

c) Habilitats  socials. Entre els amics,  l'adolescent aprèn a compartir,  relacionar-se, cedir,  donar,  

ajudar,  formar part  d'un ambient d'iguals i  a obeir les regles del grup. Totes aquestes habilitats 

eduquen  la  seva  intel·ligència  emocional  i  serveixen  d'entrenament  per  la  regulació  de  les 

emocions.

Per una altra part, s'ha de considerar que el grup és un organisme viu i que té la seva dinàmica 

interna,  els seus líders i  els seus conflictes. La gran influència i  la importància del  grup per a 

l'adolescent, provoca que sigui una forma molt forta de pressió emocional i que expliqui conductes 

que l'adolescent de forma individual no presentaria.

Una  personalitat  nova  i  una  vida  independent: A partir  de  la  seva  capacitat  de  raonament 

abstracte, l'adolescent comença a preguntar-se pels valors i les opinions que han marcat la seva 

conducta. Segons Carl Rogers, l'adolescència és una etapa privilegiada en la recerca de la pròpia 

personalitat  si  la  disposició de l'adolescent  és obrir-se a l'experiència,  és a dir,  estar disposat  a 

experimentar noves idees i percepcions diferents de la vida. Aquesta apertura comporta revisar les 

idees religioses,  els  valors morals,  les amistats,  el  concepte d'autoritat  dels  pares,  el  futur  com 

estudiant o en el món laboral, el tipus de relacions amb els amics, etc. Rogers destaca també la 

importància que l'adolescent adquireixi confiança en les seves capacitats i una acceptació madura 

dels fracassos i els èxits. En aquest context es pot situar l'evolució emocional de l'adolescent, des 

d'un estat infantil  de sorpresa i rebuig al  fracàs a un estat  de maduresa i de comprensió de les  

pròpies capacitats i  emocions.  Aquest procés és llarg  i  irregular amb avenços i  retrocessos.  En 

funció de la capacitat d'autoconeixement i regulació de les emocions, aquest procés estarà marcat 
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per l'avenç o el retrocés. D'aquí la importància de l'educació de les emocions en les etapes prèvies a 

l'adolescència. De totes maneres, al costat del guiatge i l'acompanyament d'un adult en l'evolució 

emocional de l'adolescent, la pròpia experiència li permet resoldre les situacions noves, comprendre 

als altres i a ells mateixos i acceptar el resultat de les seves accions.

En la creació de la nova personalitat, l'adolescent s'enfronta a un dels seus majors enemics: la baixa 

autoestima que comporta  un greu conflicte  que  afecta  (sense la  a)  tota  la  seva vida  emotiva i 

afectiva. La baixa autoestima és conseqüència de la seva no acceptació del propi jo, és a dir, de la  

pròpia manera de ser. Eriksson explica aquest conflicte de personalitat en el fet que l'adolescent ha 

d'abandonar la infantesa i buscar una nova identitat entre el món dels adults. Entre els elements que 

li donaven seguretat en la infantesa estava la seva experiència sobre les emocions, què significaven i  

com usar-les. En el nou estat, ha de donar un nou sentit a les emocions i ha d'aprendre a utilitzar de  

nou el seu ric món emocional. La valoració que se li dóna a l'adolescent a ell mateix acostuma a ser  

distorsionada,  negativa i  injustificada.  La baixa autoestima és  una causa important  de patiment 

personal que pot arribar a transformar-se en conductes depressives. D'aquí, la importància de la 

consolidació  i  el  reforç  de  l'autoestima especialment  durant  l'etapa  evolutiva  de  l'adolescència, 

reforç que precisa un correcte desenvolupament emocional.

En resum, com diu l'Informe FAROS, l'adolescent  ha d'assumir la seva nova imatge corporal,  

desenvolupar les diferents dimensions de la seva identitat, acceptar, experimentar i regular la seva  

sexualitat, aprendre a utilitzar amb flexibilitat les seves noves capacitats cognitives, afrontar la  

pressió  dels  altres  companys  i  la  pressió  escolar.  Ha  de  posar  a  prova  la  seva  capacitat  

d'enfrontament, cosa gens fàcil. Per tot això, l'adult no ha de desvincular-se de l'adolescent, ja que  

aquest encara el necessita (Bisquerra et al., 2012  p.54)

5.2.Educació emocional com a eina preventiva

L'Educació Emocional és una estratègia de prevenció inespecífica (Bisquerra, 2011) degut al seu 

caràcter preventiu  en aquesta  edat té  una gran incidència en diferents  aspectes,  en els  quals el 

desenvolupament de les competències emocionals poden ser d'una gran ajuda. El no saber què els 

passa  o  quan  senten  la  incapacitat  de  controlar  les  pròpies  emocions  pot  desencadenar  en 

comportaments i situcacions:

▪En aquestes  edats un gran nombre  d'alumnes és  temptat  al  consum de drogues; 

alcohol, tabac, sexe, noves tecnologies, programes brossa, moda…

▪En aquesta edat "l'Autoestima Social”, és a dir, ser estimar i respectat per les altres 

persones, obté una gran importància, degut a la importància de sentir-se dins d'un 
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grup d'amics i d'amigues.

▪Els pot resultar difícil dissimular o emmascarar les emocions, degut a què no són 

conscients que en algunes situacions és necessari cooperar en les relacions socials, 

on a vegades les persones tenen objectius oposats.

▪La construcció de "l'Autoestima” està en ple auge, i constantment l'alumne rebrà 

temptacions que la posaran en risc.

▪En aquesta edat és constant el dèficit a l'hora d'expressar emocions, principalment 

en  les  habilitats  socials  (conflictes  amb  la  família,  rebuig  social,  desenganys 

amorosos…). Aquest dèficit pot portar a emocions destructives i comportaments 

anti-socials, depressions, desordre en els àpats, alcoholisme, violència etc.

És força freqüent i difícil fixar límits als adolescents, ja que són conscients que altres de la mateixa  

edat gaudeixen de llibertats majors que ells. Però són aquests límits els que contribueixen a què els 

adolescents coneguin els seus objectius per encaminar els seus esforços i les seves accions, i els 

pares,  docents...  han  d'estar  acompanyant  aquest  procés  d'ajudar-los  a  marcar-se  uns  objectius 

realistes i constructius per què es sentin autònoms, responsables i considerats.

Així doncs, és necessari que aprenguin a utilitzar les seves competències emocionals i que l'adult 

estigui al seu costat en els moments de crisis i vulnerabilitat, encara que en alguns moments senti  

que l'adolescent els rebutja i mostri desconfiança cap a ell. En aquest sentit, els pares i el professorat  

tenen  un  paper  molt  important  per  assegurar  que  l'adolescent  es  converteixi  en  un  adult 

emocionalment intel·ligent.  No obstant, no hem d'oblidar que cada individu és únic i que en el 

desenvolupament i en les vivències de les emocions també ho és. Davant d'un mateix estímul o 

moment dues persones poden experimentar diferents emocions.

5.3.Les competències emocionals

Des del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona) ja 

fa uns anys, 1997 concretament, que s'investiga i es treballa en educació emocional a través de les  

competències emocionals. I entenem les competències emocionals com el conjunt de coneixements,  

capacitats,  habilitats  i  actituts  necessàries  per  a prendre consciència,  comprendre,  expressar  i  

regular de manera apropiada els fenòmens emocionals.
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Model pentagonal de competències emocionals (Bisquerra, 2009. p.147)

Consciència emocional: Capacitat per a prendre consciència de les emocions que experimentem 

nosaltres mateixos i també les emocions dels altres. També fa referència a l'habilitat per a captar i 

entendre  el  clima  emocional  d'un  context  determinat.  És  tracta  d'una  competència  base,  és  la 

primera competència que hem d'assolir per a poder passar a les altres.

Pressa de consciència de les pròpies emocions.

Capacitat per percebre amb precisió i determinació els propis sentiments i emocions, i així, poder-

los  identificar  i  etiquetar.  Contempla  la  possibilitat  d'experimentar  emocions  múltiples  i  de 

reconèixer la incapacitat de prendre consciència dels propis sentiments.

Donar noms a les emocions

És la eficàcia en l'ús del vocabulari emocional. És a dir, trobar els mots, les expressions idònies i 

adequades  per  descriure  tots  aquells  fenòmens emocionals,  tenint  en compte  alhora,  el  context 

cultural determinat on sorgeixen. .  

Comprensió de les emocions dels altres

Capacitat per percebre amb precisió i atenció les emocions i sentiments de les altres persones i de 

implicar-se empàticament en les seves vivències emocionals. Per arribar a una comprensió àmplia 

de les emocions dels altres, s'ha de tenir present les claus situacionals i expressives; la comunicació 

verbal i no verbal, ja que obtenen un cert grau de consens cultural pel significat emocional. Així 

doncs, s'haurà de prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament.

Regulació emocional: Capacitat per dinamitzar les emocions de manera apropiada. Suposa prendre 

consciència  de  la  relació  entre  emoció,  cognició  i  comportament;  tenir  bones  estratègies 

d'enfrontament, capacitat per autogenerar-se emocions positives, etc. Les microcompetències que 

configuren la regulació emocional són:
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Expressió emocional apropiada            

Capacitat per expressar les emocions de manera apropiada. Implica l'habilitat per comprendre que 

l'estat emocional intern no necessita correspondre amb l'expressió externa. Tant en un mateix com 

en els altres.

Regulació d'emocions i sentiments                 

És la regulació emocional pròpiament dita. Significa acceptar que els sentiments i emocions sovint 

han de regular-se i equilibrar-se.

Habilitats d'enfrontament               

Habilitat  per  afrontar  reptes  i  situacions  de  conflicte  i  a  més,  totes  aquelles  emocions  que 

s'esdevenen. Això implica estratègies d'autoregulació per gestionar la intensitat i la duració dels 

estats emocionals.

Competència per autogenerar emocions positives   

Capacitat per autogenerar-se i experimentar de forma voluntària i conscient emocions positives, 

com l'alegria, l'amor, l'humor, el fluir... i gaudir de la vida. Capacitat per auto-gestionar el propi 

benestar emocional en la recerca d'una millora qualitativa de vida.

Autonomia Emocional: La podem entendre com un concepte ampli  que inclou un conjunt  de 

característiques  i  elements  relacionats  amb  l'autogestió  personal.  Aquestes  característiques  i 

elements serien l'autoestima, l'actitud positiva davant la vida, la responsabilitat, la capacitat d'anàlisi 

crític de les normes socials, la capacitat per cercar ajuda i recursos i l'auto-eficiència emocional. 

Com a micropotencials inclou els següents:

Autoestima  

Es basa en la  percepció positiva de la imatge d'un mateix.  És a  dir,  estar satisfet  d'un mateix,  

mantenir unes bones relacions amb un mateix.

Automotivació  

Capacitat d'automotivar-se i implicar-se emocionalment en activitats diverses a diferents nivells, 

com el personal,  el  social,  el  professional, en el  temps lliure,  etc.  La motivació i  l'emoció van 

agafades de la mà. Automotivar-se és essencial per donar sentit a la vida, trobar nous reptes, nous 

objectius etc.

Autoeficàcia emocional

Percepció  capaç  (i  eficaç)  en  les  relacions  socials  i  personals,  gràcies  a  les  competències 

emocionals.  L'individu  es  percep a  ell  mateix  amb capacitat  per  sentir-se  com ho  desitgi;  per 

generar-se les emocions que necessiti, amb total llibertat. L'autoeficiència emocional significa que 

s'accepta  la  pròpia  experiència  emocional,  tant  si  és  única  i  excèntrica  com si  és  culturalment 

convencional, i aquesta acceptació està d'acord amb les creences de l'individu, així que constitueix 

un balanç emocional desitjable.
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Responsabilitat

Capacitat  per respondre als  propis actes.  És la intenció d'implicar-se en comportaments segurs, 

saludables i ètics. I així, assumir la responsabilitat en la presa de decisions.

Actitud positiva

Capacitat  per  decidir  que  adoptaré  una  actitud  positiva  davant  la  vida.  Tant  en  les  situacions 

normalitzades  o  de  caire  cotidià  com  en  les  situacions  extremes.  Sempre  que  sigui  possible 

manifestar optimisme i mantenir actituds d'amabilitat i respecte cap als altres. Per extensió, l'actitud 

positiva repercuteix en la intenció de ser bo, just, caritatiu i compassiu.

Anàlisi crític de les normes socials

Capacitat per avaluar críticament els missatges socials, culturals i de la mass media, relatius a les  

normes socials i comportaments personals.

Resiliència

Capacitat que té una persona per fer front amb èxit a unes condicions de vida summament adverses.

Competència social:      És la capacitat per mantenir bones relacions amb les altres persones. Això 

implica  dominar  les  habilitats  socials  bàsiques,  la  capacitat  per  a  la  comunicació  efectiva,  el 

respecte,  les  actituds  prosocials,  l'assertivitat,  etc.  Les  microcompetències  que  formen  la 

competència social són les següents:

Dominar les habilitats socials bàsiques

La  primera  de  les  habilitats  socials  és  escoltar.  Sense  aquesta,  difícilment  es  pot  passar  a  les 

següents: saludar, acomiadar-se, donar les gràcies, demanar un favor, manifestar agraïment, esperar 

el torn, mantenir una actitud dialogant, etc.

Respecte cap als altres

Acceptar  i  apreciar  les  diferències  individuals  i  grupals  i  alhora,  valorar  els  drets  de  totes  les 

persones. Això implica, per exemple, acceptar els diferents punts de vista que poden generar-se en 

una discussió.

Practicar la comunicació receptiva

Capacitat per entendre als altres tant en la comunicació verbal com en la no verbal, per rebre els 

missatges amb precisió.

Practicar la comunicació expressiva

Capacitat  per  iniciar  i  mantenir  converses,  expressar  els  propis  pensaments  i  sentiments  amb 

claredat, tant en comunicació verbal com en la no verbal, i demostrar als altres que s'ha entès i  

comprès allò que volien comunicar.

Compartir emocions

Capacitat  per poder explicar i  compartir  emocions pròpies,  amb sinceritat.  No és fàcil,  implica 

consciència  de  l'estructura  i  de  la  naturalesa  emocional  pròpia  i  també  dependrà  del  grau  de 
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reciprocitat o simetria de la relació.

Comportament prosocial i cooperació

Capacitat que promourà les accions a favor d'altres persones, sense que l'hagin sol·licitat. Encara 

que no coincideix amb l'altruisme, té molts elements en comú.

Assertivitat

Significa mantenir un comportament equilibrat entre l'agressivitat i la passivitat. Això implica la 

capacitat per defensar i expressar els propis drets, opinions i sentiments, al mateix temps que es 

respecta als altres, amb les seves opinions i drets. Dir "no" clarament i mantenir-lo i acceptar que 

l'altre pugui dir "no".

Prevenció i solució de conflictes

Capacitat  per  identificar,  anticipar-se  o  afrontar  resolutivament  conflictes  socials  i  problemes 

interpersonals.  També fa referència a la capacitat  per identificar situacions que requereixen una 

solució o decisió preventiva i avaluar els riscos, les barreres i els recursos. Quan inevitablement es 

produeixen  conflictes,  s'hauran  d'afrontar  de  forma  positiva,  aportant  solucions  informades  i 

constructives. La capacitat de negociació i mediació són aspectes importants de cara a una resolució 

pacífica del problema, considerant la perspectiva i els sentiments dels altres.

Capacitat per gestionar les situacions emocionals

Habilitat per reconduir situacions emocionals en contextos socials. Es tracta d'activar estratègies de 

regulació  emocional  col·lectiva.  Això  es  superposa  amb  la  capacitat  per  induir  o  regular  les 

emocions dels altres.

Competències  per a  la  vida i  el  benestar: Capacitats  per  adoptar  comportaments  apropiats  i 

responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida, ja siguin personals, 

professionals, familiars, socials, durant el temps lliure, etc. Les competències per a la vida permeten 

organitzar la nostra vida d'una manera sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de satisfacció o 

de benestar. Les microcompetències que la conformen són:

Fixar objectius adaptatius

Capacitat per crear objectius positius i realistes. Alguns a curt plaç (per a un dia, setmana, mes); 

altres a llarg termini (un any, diversos anys).

Prendre decisions

Desenvolupar mecanismes personals per prendre decisions sense dilació en diferents situacions: 

personals, familiars, acadèmiques, professionals, socials i durant el temps d'oci. Suposa assumir la 

responsabilitat de les pròpies decisions, tenint present aspectes ètics, socials i de seguretat.

Buscar ajuda i recursos

Capacitat per identificar i detectar la necessitat de suport i assistència i també, saber accedir als  
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recursos disponibles apropiats.

Ciutadania activa, participativa, crítica, responsable i compromesa

Reconeixement  dels  propis  drets  i  deures;  desenvolupament  d'un  sentiment  de  pertànyer; 

participació afectiva en un sistema democràtic; solidaritat i compromís; exercici de valors crític; 

respecte pels valors multiculturals i la diversitat, etc. Les competències emocionals són essencials 

en l'educació per a la ciutadania. (Bisquerra, 2008)

Benestar emocional

Capacitat per gaudir de forma conscient del benestar en totes les seves expressions; emocional, 

subjectiu,  personal,  psicològic i  procurar  transmetre'l  a  les  persones  amb les  quals  s'interactua. 

Adoptar una actitud favorable cap al benestar. Acceptar el dret i el deure de cercar el propi benestar, 

ja que amb ell es pot contribuir activament al benestar de la comunitat en la qual un viu, des de la 

família, amics fins a la societat.

Fluir

Capacitat per generar experiències òptimes en la vida professional, personal i social.
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6.El decret regulador

El disseny del Programa d'Educació Emocional que proposo es basa en  el  DOGC núm. 5463 – 

14/09/2009 en el que es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial. La sorpresa és 

grata quan el comences a llegir i et trobes referències a la necessitat de treballar el desenvolupament 

emocional dels alumnes participants.

En l'Annex 1 quan parla del plantejament del Currículum dels mòduls formatius de caràcter general 

i del que pretenen diu així: “b) Un tractament integral dels joves i de les joves, atenent no només  

als aspectes cognitius sinó també als aspectes emocionals i socials.” I si segueixes llegint el Decret 

més endavant a més, es pot veure que en la majoria dels mòduls formatius de caràcter general (els 

mòduls B) es parla d'una manera o altra del que serien les competències emocionals.

Finalment, després de valorar-ho he près la decisió en aquest treball de centrar-me en un sol mòdul i 

abordar de manera concreta la proposta d'eines i activitats per a treballar l'educació emocional.

El mòdul que he triat de Desenvolupament i recursos personals on s’especifica textualmental en el 

punt 3.2 de l’annex-1: “El mòdul formatiu de desenvolupament i recursos personals incorpora els  

continguts necessaris perquè cada jove avanci en el disseny del seu projecte personal, formatiu i  

professional a curt i mitjà termini. Les activitats han de facilitar a cada jove el seu  creixement  

personal a partir, entre d'altres, d'un millor coneixement de si mateix, del  desenvolupament de  

l'autonomia  personal  i  del  control  emocional,  de  les  habilitats  per  relacionar-se, conviure  i  

treballar en equip i d'altres competències i hàbits sociolaborals bàsics. (…) (DOGC nº5463)”

I un dels objectius generals és:

•“Manifestar  de  manera  autònoma  actituds,  valors  i  hàbits  sociolaborals,  desenvolupant  una  

autoestima adequada i la capacitat d'autoregulació emocional, per tal d'afavorir la responsabilitat  

en la seva inserció i promoció professionals(DOGC nº5463”

Per  tant,  aquest  mòdul  ens  ofereix  clarament  un espai  adequat  per  encabir  el  nostre  programa 

d'educació emocional.

Els PQPI tenen com a objectiu una educació que prepari per a la vida, s'imposa doncs també atendre  

el  desenvolupament  emocional.  L'educació  emocional  proposa  el  desenvolupament  de  la 

personalitat integral de l'individu de manera que, aquests joves i adolescents estiguin preparats per 

afrontar  els  reptes  que  es  plantegen en la  vida  quotidiana.  Això inclou el  desenvolupament  de 

competències emocionals a l'aula i la seva posada en pràctica en el dia a dia com alumnes, futurs 

treballadors i ciutadans en ple dret.

Les investigacions recents en educació i intel·ligència emocional han demostrat que promocionant 

eines i  actituds positives i saludables per al  dia a dia possibiliten un millor benestar personal i  

amplia les possibilitats i oportunitats que puguin tenir en un futur uns joves amb una autoestima 
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molt baixa i que en general tenen poques estratègies en la regulació i la gestió de conflictes.

Apoderant aquests joves amb eines de regulació i comunicació per exemple les seves relacions 

personals i professionals milloraran al saber gestionar les seves emocions i connectar positivament 

amb les emocions dels altres, tenint més èxit en els projectes que emprenen.

6.1.Els mòduls formatius de caràcter general (mòduls B)

A continuació faré un breu resum del DOGC núm.5463 dels mòduls formatius de caràcter general 

per a entendre més concretament que és el que demana el currículum del PQPI que es treballi. Poder 

conèixer millor quins objectius i competències són necessàries per superar aquest curs ens dóna 

pistes a l'hora d'elaborar les eines per a treballar l'educació emocional des d'una perspectiva realista.

 

a)  Desenvolupament i  recursos  personals. El  mòdul  formatiu  de  desenvolupament  i  recursos 

personals incorpora els continguts necessaris perquè cada jove avanci en el disseny del seu projecte 

personal, formatiu i professional a curt i mitjà termini. Les activitats han de facilitar a cada jove el 

seu  creixement  personal  a  partir,  entre  d'altres,  d'un  millor  coneixement  de  si  mateix,  del 

desenvolupament de l'autonomia personal i del control emocional, de les habilitats per relacionar-se,  

conviure  i  treballar  en  equip  i  d'altres  competències  i  hàbits  sociolaborals  bàsics.  Així  mateix, 

preveu  el  coneixement  de  canals  i  eines  per  a  la  recerca  d'un  lloc  de  treball  i  les  estratègies 

necessàries per disposar de més oportunitats d'inserció laboral.

Els objectius generals del mòdul de desenvolupament i recursos personals són els següents:

� Conèixer, analitzar i acceptar les pròpies capacitats i habilitats a fi de tenir una imatge 

correcta  de  si  mateix/a,  aplicar-les  a  la  vida  quotidiana  i  professional  i  relacionar-se  i 

conviure satisfactòriament en una societat plural i diversa.

� Manifestar de manera autònoma actituds, valors i hàbits sociolaborals, desenvolupant una 

autoestima  adequada  i  la  capacitat  d'autoregulació  emocional,  per  tal  d'afavorir  la 

responsabilitat en la seva inserció i promoció professionals.

� Impulsar la gestió adequada de les pròpies competències amb la perspectiva d'ajudar-los a  

formular i aconseguir un projecte personal satisfactori, coherent amb els seus interessos i 

amb les seves necessitats.

� Generar  una  actitud  receptiva,  interessada  i  de  confiança  en  la  pròpia  capacitat 

d'aprenentatge i la participació activa en la seva evolució i en l'aplicació de les diferents 

estratègies per dur a terme el seu projecte personal.

� Afavorir l'adopció de formes de vida saludables a fi d'evitar problemes i situacions de risc 
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i les seves possibles conseqüències.

� Promoure actituds i  comportaments  positius  envers el  respecte  i  la  millora del  medi, 

incidint  especialment  en  el  coneixement  del  medi  local  i  el  seu entorn,  amb criteris  de 

sostenibilitat.

Crèdit:  desenvolupament  personal.  Blocs  de  continguts:  identitat  personal  i  autoconeixement; 

autonomia  personal  i  habilitats  socials,  i  educació  per  a  la  salut  personal  i  per  al  respecte 

mediambiental.

Crèdit:  desenvolupament  en  el  lloc  de  treball.  Blocs  de  continguts:  actituds  i  hàbits  laborals; 

planificació i organització, i avaluació de les tasques realitzades.

Crèdit:  projecte  formatiu i  professional.  Blocs de continguts:  perfils  i  indicadors  d'ocupabilitat; 

tècniques de recerca de feina, i definició del projecte individual.

b) Coneixement de l'entorn social i professional. El mòdul formatiu de coneixement de l'entorn 

social i professional aprofundeix en el coneixement de l'entorn més proper i dels recursos a l'abast 

del jovent i en les eines i estratègies necessàries per moure's pel territori, actuar i participar en el seu 

entorn, facilitant així l'exercici dels seus drets socials i de ciutadania. Cal aprofundir especialment 

en el coneixement del món del treball, en l'àmbit corresponent al perfil professional del programa i 

en la realitat empresarial del territori. Així mateix, cal fer una anàlisi de les relacions laborals, de la 

normativa que les regula i dels drets i deures que comporta.

1.Crèdit  d'entorn  social  i  cultural.  Els  blocs  de  continguts  són  territori,  societat  i  recursos 

comunitaris, i ciutadania en una societat democràtica i intercultural.

2.Crèdit d'entorn socioeconòmic. Els blocs de continguts són valor del treball i activitat econòmica; 

el món de l'empresa, i teixit empresarial i ocupació en el territori.

3.Crèdit d'entorn laboral i professional. Els blocs de continguts són relacions laborals; els contractes 

de treball, i el salari i les seves derivacions socials.

c) Aprenentatges instrumentals bàsics. El mòdul formatiu d'aprenentatges instrumentals bàsics 

incorpora continguts instrumentals indispensables en qualsevol ocupació i en les diverses esferes de 

la vida quotidiana. Pretén afavorir la continuïtat formativa, ja que la formació, avui, es concep com 

un procés obert i que es desenvolupa al llarg de tota la vida. En aquest sentit, en els Programes de 

Qualificació Professional Inicial cal completar les competències de comunicació -convencional i de 

les TIC- i les competències matemàtiques.
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Les  programacions  han  de  tenir  en  compte,  obligatòriament,  els  continguts  dels  tres  mòduls 

formatius esmentats. En funció de les capacitats, de les necessitats i dels interessos professionals i 

formatius del col·lectiu de joves atesos, cada programa ha d'establir la distribució de la càrrega 

horària  dels  diferents  mòduls  i  aplicar  els  criteris  d'avaluació  corresponents  als  continguts.  Els 

mòduls formatius de caràcter general requereixen entre el 30% i el 50% del temps horari assignat 

als mòduls obligatoris.

En  les  activitats  formatives  i  d'orientació  cal  incorporar  un  enfocament  integrat  de  gènere  i 

desvetllar, si escau, els prejudicis i estereotips que limiten el ventall professionalitzador de les noies 

i dels nois així com les situacions de discriminació que viuen determinats col·lectius de la població.

Amb caràcter obligatori i independentment de l'acció tutorial individualitzada, s'ha de preveure un 

crèdit de tutoria grupal per a cadascun dels programes, la programació del qual correspon a les 

competències  i  als  continguts  del  crèdit  de  desenvolupament  personal  i  del  crèdit  de 

desenvolupament al lloc de treball,  ambdós corresponents al mòdul formatiu desenvolupament i 

recursos personals.
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7.La recerca

7.1.Mètode

Basant-nos de nou en el treball de Rodríguez Garcia (2010). I com a referència en la detecció de 

necessitats dels joves participants dels PQPI's. L'eina de recollida va ser el QDE-SEC (qüestionari 

de desenvolupament emocional per a secundària) un qüestionari d'autoinforme dissenyat pel GROP 

un  instrument  que  permet  detectar  necessitats  entorn  la  competència  emocional  i  les 

subcompetències que la integren. És un inventari d'autoinforme de 35 ítems, que recull informació 

de les cinc dimensions de la competència emocional i les subcompetències que la integren. Està 

adreçat a nois i noies d'entre 12 i 18 anys.

Pel  que  fa  a  la  seva  consistència  interna  o  fiabilitat  obté  un  coeficient  alfa  de  Cronbach 

considerablement alt (α=0,80).

7.2.Mostra

Perfil del grup a qui se li va aplicar el qüestionari:

•Mostra de 150 alumnes de centres de gestió pública del Vallès Oriental

•Tot i que l'edat per accedir és a PQPI és fins a 21 anys la mitja d'edat de la mostra que va prendre 

és de 16,66, és a dir, entre 16 i 17 anys. Cal tenir-ho en compte com a condicionant en l'anàlisis de  

necessitats i en el disseny de les eines i activitats per a treballar.

•En la mostra recollida hi ha un clar predomini d'homes (70%) envers a les dones (30%) però això 

és només un apunt d'una realitat significativa dels PQPI's.

7.3.Resultats

Total mostra Nº Mínim Màxim Mitjana Desv. Típ

Consciència emocional 150 2,00 9,83 7,0989 1,42264

Regulació emocional 150 1,50 8,75 5,1758 1,37444

Autonomia emocional 150 2,71 9,29 5,9562 1,48784

Competència social 150 3,43 9,14 6,1733 1,42652

Competència per a la vida i benestar 150 2,00 9,14 6,3448 1,30177

Total competència emocional 150 3,26 8,77 6,0949 1,94359

Les dues competències que tenen una puntuació més baixa són la regulació i l'autonomia emocional 

cosa que ens indica cap a on podem enfocar més el disseny d'estratègies per als formadors per a 

potenciar l'educació de les competències emocionals. A més, com a un punt clau en l'èxit educatiu 
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dels  participants  “...  hi  ha  evidència  de  que  els  coneixement  acadèmics  s'aprenen  millor  si  

l'alumnat està motivat, controla els seus impulsos, té iniciativa, és responsable, etc. És a dir, si té  

competències  emocionals.  Conseqüentment,  els  processos  d'educació  i  formació  han  de  tenir  

present el desenvolupament d'aquestes competències integrant-les en el currículum” (Bisquerra i 

Pérez. 2007, p.5).

Partim  d'una  mitjana  de  6,0949  en  competències  emocionals  cal  entendre  aquesta  dada  desde 

l'oportunitat  com un marge en el  que podem treballar la millora. Evidentment aquest és un cas 

concret cada grup-classe d'alumnes amb qui treballem partirà d'un total diferent que serà la base des 

d'on  parteix  sigui  quina  sigui.  Cal  tenir  clar  que  sempre  hi  ha  possibilitat  de  millorar  en 

l'entrenament  de  les  competències  emocionals.  Seria  important  resaltar  que  la  regulació  i 

l'autonomia emocional són les que han obtingut una puntuació més baixa, és a dir, com assenyala 

Rodríguez (2010) són les principals mancances  que  va detectar  en el  seu treball  i  per  tant,  és  

necessàri donar-li especial prioritat en les accions educatives que duguem a terme quan treballem 

des de l'educació emocional (tant siguin accions específiques com tutories o altres).
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8.Proposta pedagògica per al futur:

8.1.Interpretació de les dades

Per tant, partint de:

•El marc teòric del GROP (l'educació emocional i el model de competència)

•El desenvolupament emocional en l'adolescència

•El  curriculum del  PQPI:  partim dels  principis,  finalitats,  objectius  i  la  metodologia.  On se'ns 

ofereix un marc de treball adequat i necessàri.

•L'anàlisi de necessitats recollida en el treball; Les competències emocionals en el currículum dels  

PQPI-PTT: detecció de necessitats (2010)

Proposo  doncs,  la  necessitat  d'oferir  un  petit  programa d'educació  emocional  per  al  mòdul  de 

desenvolupament personal i recursos personals, espai on ja tenim una base legal, el decret regulador 

dels PQPI's, que ens diu que aquest mòdul té entre els objectius principals l'entrenament de les 

competències sociopersonals (on hi trobem les competències emocionals) i la seva correcta gestió 

en  la  vida  personal  i  professional  d'aquests  joves.  Això  ens  ofereix  un  marc  legal  de  treball 

immillorable que li dóna molta força als que defensem la necessitat de l'educació emocional en tots 

els marcs de la vida.  A més, amb les dates de recerca que he anat exposant sobre els beneficis que  

té  l'educació  emocional  com  a  eina  preventiva  de  certes  conductes  i  com  a  facilitador  per  a 

l'autorealització personal i  per a l'èxit acadèmic no hi ha dubte de la necessitat de començar a fer 

propostes concretes en els PQPI per a que es comenci a integrar realment en el currículum.

Partim de la premissa doncs, que per superar un PQPI és necessari que l'alumne hagi pogut treballar 

aspectes del seu desenvolupament com a persona a través de la coneixença de la seva identitat,  

habilitats, actituds i aptituds. Hem de tenir en compte que la programació si està dirigida des d'una 

vessant integradora ja que, l’autoconeixement i desenvolupament personal facilitarà a afiançar els 

coneixements tècnics.

Un altre factor que evidencia la necessitat de treballar ambdues competències de forma articulada i 

evolutiva és  el  tipus de  col·lectiu  al  qual  va dirigit  el  PQPI.  Tenint  en compte que s’adreça a 

persones de 16 a 21 anys, època en la que es caracteritza per processos de canvis físics i psicològics, 

els quals influeixen en la percepció de la realitat, impulsos i sentiments, autocontrol, identificació 

de  motivacions i reptes, identificació de  conductes de risc, relativització dels problemes així com 

en la identitat personal.
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També tindrem en compte la diversitat entre gènere, ètnia i capacitats cognitives,  treballant des de 

una  perspectiva  del  desenvolupament  personal  però  alhora  col·lectiu,  potenciant  el  benestar  i 

respecte grupal.

A continuació fem un desglossament de els mòduls formatius de caràcter general subdividit  en 

crèdits i aquests en les unitats formatives que proposem per tal de saber on és més adequat treballar 

de manera eficient i eficaç les competències emocionals descrites.

8.2.Espai de treball: el mòdul B de desenvolupament personal

Ja hem parlat de l'importància de l'educació emocional com la base del creixement personal íntegre 

per saber dur una vida exitosa tant a nivell personal com professional.

Si li donem un cop d'ull al DOGC número 5463 del 14 de setembre de 2009 (a l'espera del nou  

decret dins la LOMCE) en el qual es regulen els PQPI a l'annex 1 ens parla dels mòduls B. Els 

mòduls B són els de caràcter general,  de tots ells,  he cregut que el  primer mòdul que es diu :  

desenvolupament i recursos personals i més concretament en el crèdit: Desenvolupament personal. 

En aquest Decret es reafirma la importància de les emocions en un PQPI no només perquè cal en 

qualsevol espai educatiu sinó perquè com hem parlat anteriorment els nois que cursen un PQPI no 

només no han adquirit els coneixements acadèmics bàsics sinó també tenen una carènça emocional 

important.

Les competències que es treballen són les següents:

•Reconèixer, acceptar i respectar les característiques pròpies i les dels altres, així com el dret a la 

pròpia identitat, tot acceptant i valorant les diferències.

•Identificar, acceptar críticament i construir la pròpia identitat, desenvolupant l'autoestima en tots 

els àmbits de la personalitat.

•Desenvolupar mecanismes d'autoregulació de les pròpies emocions i de la pròpia conducta, així 

com habilitats emocionals i de comunicació assertiva en les relacions personals i de grup, mostrant 

actituds empàtiques, solidàries i constructives.

•Escoltar i respectar les opinions dels altres.

•Actuar amb autonomia, valorant i responsabilitzant-se de les conseqüències de les pròpies accions.

•Argumentar i defensar les pròpies opinions desenvolupant habilitats de comunicació assertiva.

•Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup, utilitzant el diàleg i la mediació 

per arribar a acords i assumint les pròpies obligacions conseqüentment.

•Entendre,  acceptar  i  practicar  les  normes  de  convivència  i  els  hàbits  cívics  en  les  relacions 
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personals entre iguals o amb persones adultes.

•Conèixer i utilitzar estratègies de participació activa,  cooperació i diàleg en la  construcció del 

projecte personal i professional.

•Reconèixer el valor de l'esforç personal, aprenent dels èxits i assumint els errors i els riscos amb 

responsabilitat.

•Desenvolupar la capacitat  crítica i  d'iniciativa personal assumint responsabilitats i  actuant amb 

autonomia, tot aplicant les normes de convivència.

•Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i relacionar-los amb la 

salut individual i col·lectiva.

•Conèixer els canvis físics i psicològics que es produeixen durant l'adolescència.

•Relacionar  la  sexualitat  dels  éssers  humans amb els  aspectes  fisiològics,  afectius,  psicològics, 

culturals i ètics que la caracteritzen.

•Valorar la higiene i la salut, i desenvolupar hàbits saludables de vida.

•Valorar de manera crítica comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia 

(riscos del consum de tabac, alcohol i altres tòxics).

•Comprendre el concepte de sostenibilitat i la interacció que s'estableix entre els éssers vius i el  

medi.

•Conèixer l'impacte de l'acció humana en la modificació o conservació del medi ambient i maneres 

diferents de prevenir o reduir l'impacte de les activitats humanes sobre el medi.

•Comprendre la importància de l'estalvi energètic i l'ús d'energies netes per construir a un futur 

sostenible.

Bloc de  continguts:  identitat  personal  i  autoconeixement. Autoconeixement.  Característiques 

individuals  (Factors  de  personalitat,  Capacitats,  Habilitats,  Actituds,  Interessos  personals, 

Expectatives). Autoestima. Tècniques d'autoavaluació (Balanç i desenvolupament personal). Gestió 

emocional (Estats emocionals i Autocontrol emocional).

Bloc de continguts: autonomia personal i habilitats socials.  Habilitats socials. (Escolta activa, 

Diàleg,  Argumentació,  Relacions  personals,  Sociabilitat,  Actitud  positiva,  Autonomia,  Empatia, 

Assertivitat). Identificació i resolució de problemes (Iniciativa, Presa de decisions),Treball en equip.

Bloc de continguts:  educació per a la  salut  personal  i  per al  respecte  mediambiental. Les 

persones i la salut (Sexualitat, afectivitat i consum de tòxics)
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Estratègies metodològiques dels mòduls de caràcter general

En el desplegament dels Programes de Qualificació Professional Inicial cal implementar estratègies 

metodològiques  que  afavoreixin  la  remotivació  del  jovent  i  la  superació  de  barreres  que 

obstaculitzen la implicació personal en el procés de la seva formació.En aquest sentit, cal afavorir 

un clima de relació capaç de generar expectatives favorables cap a l'aprenentatge i estimular una 

implicació i el traspàs progressiu del seu control.

El  procés  d'ensenyament  i  aprenentatge  ha  d'atendre  els  principis  generals  d'individualització  i 

significativitat dels aprenentatges. En aquest sentit, s'ha de confegir un pla individualitzat, dissenyat 

a partir de les competències prèvies de cada jove i de les necessitats i dels interessos que es detectin 

o que manifesti a l'inici del programa. En aquest pla individualitzat, cal que el jove s'hi impliqui i 

adquireixi un compromís personal.

Des d'aquest punt de vista, la tutoria pren una importància cabdal. El/la tutor/a és el referent que ha 

d'assegurar  l'atenció  i  el  seguiment  individualitzat  durant  el  curs,  l'orientació  acadèmica  i 

professional i l'acompanyament cap a la inserció laboral o formativa. També és el referent pel que fa  

al seguiment del progrés formatiu del/de la jove al llarg del programa.

Cal organitzar els continguts de manera globalitzada i integrada, utilitzant metodologies adients i  

proporcionant activitats significatives per a l'alumnat. S'ha de plantejar situacions d'ensenyament-

aprenentatge contextualitzades, tenint en compte tant els interessos i les necessitats de l'alumnat 

com els objectius del programa. I és necessàri treballar competències generals transferibles a altres 

temàtiques  i  circumstàncies.  En  aquest  sentit,  es  pot  aprofitar  la  motivació  per  la  formació 

professional i planificar activitats connectades a situacions/problemes/casos reals propis del perfil o 

sector professional corresponent i que permetin l'elaboració i la construcció d'aprenentatges per part 

de l'alumnat.

8.3.Proposta d'eines de treball

Després d'examinar el mòdul de desenvolupament i recursos personals es fa pal·lesa no només la 

necessitat sinó la idoneïtat de treballar l'educació emocional en aquest mòdul. Tenint en compte les 

característiques dels PQPI el programa d'activitats ha de ser flexible i adaptable a cada curs i a les 

necessitats de cada grup-classe.

La meva proposta  més que  un programa d'educació  emocional  pretén  ser  un banc de recursos 

principalment (però no necessàriament) per a les hores de tutoria ja que, com bé diu l'article 10.3 
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del DOGC núm. 5463: Els mòduls formatius de caràcter general han d'incloure obligatòriament el  

crèdit de tutoria grupal, amb una durada de 35 hores. I és un espai on es treballen els aspectes de 

funcionament del curs i de convivència entre els alumnes. Però també es podria incloure dins els 

mòduls  opcionals  (un 10% de l'horari)  que preveu l'article  10.4 del  mateix decret  i  que  ha de 

respondre a les necessitats del col·lectiu.

És a dir, que l'equip directiu ha de ser qui durant el curs decideixi quina línia seguirà segons les 

circumstàncies que pugui tenir l'opció o les eines per a dur a terme les activitats que siguin més 

adequades  pels  seus  alumnes  amb  la  intenció  de  millorar  i/o  treballar  les  competències 

sociopersonals incloses en el currículum dels PQPI i paral·lelament a l'espai de tutoria individual 

(que permet fer-ho de manera personalitzada i propera).

El recull d'activitats que he triat es caracteritza per una proposta de quinze activitats. Tres per cada 

competència emocional del model teòric del GROP.

La majoria d'activitats es basen en allò més vivencial. Tenint en compte el perfil dels alumnes he 

prioritzat les activitats es basen en el diàleg, el teatre o el joc. No obstant, hi ha alguna que treballa 

més la reflexió escrita o per treballar com aprofitar millor les sessions de classe. Tenint en compte 

així la necessitat d'un programa que pugui ser transversal amb els altres continguts que cal treballar.

Totes les activitats estan explicades amb detall i inclouen un apartat on es detalla quins continguts  

de cada bloc es treballen.
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Les activitats estan a l'ANNEX del treball, adjunto una com exemple.

1. L'ÀLBUM DE LES NOSTRES VIDES

Competència que es treballa
Consciència emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement:
1, 2.5, 4.1, 5.1
Autonomia personal i habilitats socials:
2.2, 2.3

Objectius:
- Identificar les emocions bàsiques en un mateix i en els altres
- Prendre consciència de les emocions que defineixen les relacions
- Identificar, en les fotografies les emociones
- Identificar las emociones mitjançant les expressions corporals.
- Fixar-se en les expressions dels altres

Procediment:
El docent demanarà una setmana abans que comencin a escollir fotografies tant seves com de la 
seva familia.  Les consignes a seguir  seran triar  unes 15 fotos que recullin diferents  emocions 
capturades, poden ser seves, de familiars o amics.

Treball en grup petit: Amb les fotos que han dut es farà una làmina on es col·locaran les fotos amb 
les emocions corresponents escrites a cada una d'elles

Treball en grup gran: Explicaran la làmina que han realitzat. A cada emoció els gestos que les 
acompanyen. I analitzarem en quines situacions es donen les emocions que s'han presentat i les 
conseqüències de les mateixes.  Analitzarem els límits culturals que hi ha en l'expressió de les 
emocions (plorar, posar-se vermell, expressar cridant...)
Per acabar l'exercici els hi proposarem que es comprometin durant els dies següents a observar 
l'expressió corporal de les persones del seu entorn, però sense fer valoracions.
Enganxaran les làmines per l'aula.

Recursos: Sala espaiosa, cartulines, tissores, 
pega, etc

Temporalització: 1 sessió de de dues hores.

Orientacions:
És interessant fer aquest exercici a principi de curs doncs pot facilitar la relació amb els companys 
amb el treball en grup i les fotografies. Una manera més de conèixe's.

El quadre de correlació dels blocs de continguts amb cada activitat també està adjunt a l'annex i un 

glossari de cada concepte dels blocs que volem treballar que pot facilitar la feina als docents per a la  

programació de cada bloc.
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Orientacions metodològiques per aplicar  les activitats

L'educació emocional és un element fonamental per aconseguir la formació integral de l'alumnat. 

Aquest  programa  pretén  facilitar  aquesta  educació  a  l'incorporar-se  a  l'acció  tutorial  grupal  i 

inscriure les seves activitats en el Pla d'Acció Tutorial, amb el que es pot aconseguir que arribi a tots  

els alumnes dins el seu horari de classes. Cada una de les activitats que planteja el programa recull 

una  metodologia  específica  per  a  la  seva  adequada aplicació,  no obstant,  és  necessàri  tenir  en 

compte  una  sèrie  d'orientacions  generals  que  serviran  com a  guia  o  marc  de  referència  per  al 

desenvolupament  del  conjunt  d'activitats.  Hi  ha  varis  aspectes  bàsics  a  per  a  l'efectivitat  del 

programa:

El recolzament: El programa ha de ser assumit pel centre educatiu: ha de tenir el recolzament de 

l'equip directiu, l'impuls de l'orientador i l'implicació de com a mínim un grup de professors. És 

important que el professorat cregui en la seva utilitat i es comprometi a un treball continuat amb 

l'alumnat: tot l'equip docent ha de conèixer l'existència del programa i respectar la seva aplicació, 

encara que siguin els tutors els que portin la major part del treball.

Per aconseguir això la tasca de l'orientador o responsable del projecte és bàsica, doncs és qui ha de 

mostrar als òrgans de govern del centre la necessitat d'intervenció i al mateix temps ha de treballar  

estretament amb el professorat, especialment els tutors, per a que la posada en pràctica del mateix. 

En aquest aspecte, l'experiència de que disposem de l'aplicació a l'aula de les diferents activitats és 

prometedora, encara que som conscients de que no tots els tutors aplicaran el programa ni tots ho 

faran amb la mateixa dedicació.

A l'etapa inicial de la posada en pràctica del programa és important treballar amb el professorat 

tutor més convençut per a poder obtenir uns resultats positius que serveixin de motivació per a la  

resta.

La formació: Per a una bona posada en pràctica del programa és necessari coneixer-lo bé. Per a 

comprendre  el  seu  plantejament  general  com un tot  coherent,  amb un sentit  i  donar  suport  al 

professorat en l'aplicació, la formació ha d'ocupar un paper primordial.

Hi  ha  d'haver  coordinació  entre  els  docents,  seria  recomanable  l'organització  d'activitats  de 

formació del professorat per a la seva pròpia educació emocional i/o per acompanyar de manera 

adequada les activitats  i  la  posterior reflexió amb els alumnes i  donar suport  a  la  formació en 

centres per a que el professorat coneixi millor el programa i la necessitat d'ell. Un tema pendent és 

el de la implicació dels pares en les tasques d'educació emocional.
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L'adaptació: El programa ha d'estar format per moltes activitats entre les que els docents puguin 

triar les que d'adaptin millor al seu estil i a les característiques del seu grup.

Els  recursos:     Els  medis  necessaris  per  a  poder  portar  a  terme les  diferents  activitats  són d'ús 

habitual en els centres i no exigeixen cap material extraordinari; pero s'ha de preparar amb antelació 

els materials, sobretot: fotocòpies, fotografies o altres coses necessàries per a la posada en pràctica 

de les diferents dinàmiques.

En el futur es pot variar el plantejament d'algunes sessions per a introduir altres recursos que puguin 

resultar atractius per a l'alumnat i ajudar a la consecució dels objectius: presentacions multimèdia, 

ús del video per a grabar els role-playing o analitzar escenes de pel·lícules o anuncis.

La motivació:     Per a l'èxit del programa és bàsic fomentar la motivació de l'alumnat, creant una 

actitud positiva fins la realització de les activitats. És aconsellable oferir un marc de referència que 

permeti  veure  les  diferents  sesions  com parts  d'un tot  coherent,  amb connexió entre  elles.  Cal 

conseguir que sigui conscient de l'importància de l'aprenentatge emocional per al seu enriquiment 

personal i social.

La  realització  de  les  activitats  precisa  d'un  ambient  distès,  de  confiança  i  respecte  per  a  que 

l'alumnat pugui expressar les seves opinions, vivències, sentiments i emocions lliurement. 

Els  grups: En  moltes  activitats  es  dedica  un  temps  a  treballar  en  grups  de  4  o  5  alumnes. 

L'organització d'aquests  grups és un aspecte  molt  important  per  al  funcionament  del  programa, 

doncs  si  es  divideix  la  classe  en  equips  heterogenis  molt  diferents  (evitant  que  siguin 

incompatibles), es pot aconseguir que col·laborin i intercanvïin vivències que d'una altra manera no 

farien. Això evita l'estructuració de la classe en grups tancats i homogenis i ajuda a la fluïdesa de les 

relacions interpersonals i a viure la diversitat com a font d'enriquiment, al permetre la pluralitat de 

perspectives i afavorir l'empatia entre companys amb diferents interessos i motivacions. Per això cal  

incidir en uns principis o criteris bàsics:

–Procurar que participi tota la classe

–Escoltar les idees de tot el món encara que no resultin agradables o oportunes.

–Ser crítics amb les idees, no amb les persones.

–Reformular les aportacions que no estiguin molt clares.

–Intentar comprendre els diferents aspectes de les situacions o problemes

–Ser capaços de canviar els propis raonaments quan les evidències ho indiquin

–Centrar-se en prendre bones decisions, no en guanyar, per això cal animar a l'alumnat a buscar 

solucions de concens i integradores de diferents postures, quan sigui possible.
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El treball cooperatiu:     Aquest procés de cohesió grupal que s'anirà desenvolupant durant un temps 

pot servir de base per a un posterior treball cooperatiu en diferents matèries cosa que, a la llarga 

serà positiu per al funcionament de la classe i en la millora de la convivència.

La generalització: Per aconseguir els objectius del programa, hem d'anar canviant d'actituts però, 

com hem vist anteriorment no només en els espais de tutoria o d'aplicació d'alguna dinàmica sinó en 

coordinació i treball en xarxa de tots els docents que treballen amb el grup per a que realment pugui 

millorar.

Per concluir... és important a l'hora de treballar amb els alumnes escollir aquelles activitats amb les 

que el docent se senti més còmode o identificat. Però també tenir en compte l'evolució del grup: és 

aconsellable  al  principi  començar  amb  activitats  que  impliquin  un  menor  grau  de  compromís 

personal  per  a  l'alumne i,  gradualment  anar  avançant  cap  a  d'altres  que  precissin  un  clima  de 

confiança i profunditat major, és a dir, cal assegurar-se que el grup estigui en condicions de realitzar 

una escolta activa, que fomenti l'empatia i el respecte a la diversitat. També és important tenir en 

compte les motivacions i interessos dels alumnes per a triar les activitats que s'adaptin més a les 

seves característiques concretes, a les seves necessitats i a les seves peculiaritats psicosociològiques. 

No s'ha de perdre de vista que la finalitat no és l'activitat en sí sinó aconseguir els objectius marcats  

i  per tant, l'adaptació de cada una d'elles a cada grup acaba resultant imprescindible per a que 

realment se'n pugui obtenir un resultat, una experiència madurativa per als joves.

L'aplicació de les activitats durant el curs en els espais programats per l'equip educatiu ha de tenir 

en compte el PAT i les activitats que s'hi realitzen trobant la compatibilitat de tots dos espais de 

treball bàsics per als alumnes amb qui treballarem. Respectant les dinàmiques de cada classe, no es 

poden portar a la pràctica en qualsevol circumstància ja que, això aniria en contra del sentit general 

i dels objectius del mateix. Per això ha de ser suficientment continu com per aconseguir el que es  

proposa, però a la vegada prou flexible per no ofegar la vida que es genera en el grup.

Eines d'avaluació d'aquestes eines de treball

Seria interessant que en tots el PQPI's és realitzés el test QDE-SEC a principi i a finals de curs als  

alumnes participants. És una eina d'avaluació molt rigurosa que permet visualitzar molt clarament 

els canvis que experimenten els joves que permet una  bona detencció de necessitats a partir de la 

qual es pot adaptar el progrma a cada grup clase i a aquells alumnes amb alguna mancança més 

accentuada.
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A més d’aquesta escala seria interessant aplicar un qüestionari de detecció de necessitats per a poder  

contextualitzar la situació social i personal de cada alumne. És un qüestionari de dues pàgines, breu, 

semitancat i totalment anònim que aniria adjunt al  QDE-SEC     per a completar l'informació rebuda. 

Està adjuntat a l'Annex.

Amb aquests dos documents els tutors tindrien els resultats de cada estudiant (en la competència 

emocional total i en cadascuna de les dimensions), el promig de resultats del grup classe i una 

detecció de necessitats del grup-classe. Tenint aquesta informació, l'equip educatiu disposaria d'un 

punt de partida molt acurat que permetria adaptar la programació de tot el curs (no només de les  

activitats concretes d'educació emocional) a les necessitats d'aquests joves:

•Als tutors a conèixer el nivell de desenvolupament emocional de cada alumne i poder-ho utilitzar 

per a les tutories individualitzades.

•Als centres per dissenyar programes d’educació emocional adaptats a les necessitats detectades en 

cada grup classe i per orientar l’elaboració del pla de convivència.

•Als  alumnes  com  exercici  d’autorreflexió  i  presa  de  consciència  de  la  pròpia  capacitat  per 

gestionar les emocions.

•Als adolescents i joves a tenir més èxit personal, social i acadèmic.

•Als  investigadors  a  poder  disposar  de  dades  d’una  mostra  prou  representativa  per  treure 

conclusions  sobre  el  nivell  de  desenvolupament  emocional  dels  nostres  adolescents  i  joves  i 

elaborar propostes d’educació emocional pels PQPI's que respongui de forma més ajustada a les 

necessitats detectades.

•A tots plegats per poder disposar d’evidències empíriques de la incidència de les competències 

emocionals en el rendiment escolar.

Paral·lelament serà important usar els espais de tutoria o assemblea per a fer valoracions sobre el  

programa i recollir-les en fitxes, enquestes o altres eines de recollida per a tenir-les en compte de 

cara a la millora en el dia a dia del grup-classe amb qui estàs treballant i del programa en general.

En quant al professorat, també considero interessant i imprescindible que reculli amb posterioritat 

de la realització de l'activitat,  una breu avaluació de la mateixa: resposta de l'alumnat, grau de 

consecució dels objectius, entrebancs, etc. Això ens permetrà per una banda reflexar la valoració de 

l'activitat i per altra portar un registre de les activitats realitzades durant el curs per a planificar les  

activitats del curs següent tenint en compte la resposta de l'alumnat i totes les consideracions de 

l'equip educatiu.
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9.Conclusions

M'agradaria acabar aquest treball  revisant els aspectes que li donen valor pedagògic aquest petit 

projecte i que són d'utilitat per a dur a la pràctica a l'aula i per a reflexionar.

Cal  recordar  que  em  plantejava  tres  objectius:  avaluar,  elaborar  i  oferir  un  marc  teòric  que 

justifiqués l'educació emocional en el context dels PQPI com a una eina indispensable per a garantir 

l'èxit personal del seus alumnes

Aquest treball ha pretès presentar estratègies i confeccionar eines per a que els docents d'aquests 

programes puguin desenvolupar l'educació emocional dins la pràctica i formació diària dels mòdul 

de caràcter general. Es propugna una educació emocional que impulsi la maduració, el benestar, la 

consciència de les emocions i la seva correcta regulació i es que, -com hem constatat en el marc 

teòric- els diferents autors estan d'acord que les emocions són la base per a interaccionar amb els 

altres, relacionar-se amb un mateix i per tant, la clau de l'èxit personal i acadèmic.

Està clar que l'espai de tutoria en si mateix és un espai perfecte i adequat per a treballar l'educació  

emocional  però  crec  que  queda  curt.  Que  calen  activitats  amb objectius  concrets  seguint  una 

metodologia  i  donar-li  un  sentit  a  la  pràctica  educativa  d'aquestes  activitats.  I  en  vista  que  la 

bibliografia sobre educació emocional als PQPI ara per ara és inexistent és evident que hem d'anar 

més enllà. Cal començar a investigar i crear materials específics per aquest col·lectiu com he pretès 

amb aquesta proposta pedagògica que heu llegit.  És només un principi.  Un punt i seguit  en un 

context educatiu on no només hi ha marc legal real que exigeix treballar l'educació emocional sinó 

que els protagonistes, exclosos d'un sistema on prima l'homgeneïtat, venen a parar aquí buscant una 

nova oportunitat de fer les coses d'una altra manera.

No poder portar l'experiència a la pràctica (ara per ara) em deixa amb l'interrogant de si realment 

obtindria una resposta positiva per part de docents i alumnes en relació a les activitats plantejades. 

Com també totes les idees que han anat sorgint a mesura que avançava en el treball.

Propostes que llenço cap a un futur. Doncs sens dubte m'agradaria continuar i millorar la feina feta 

fins ara i iniciar noves línies d'actuació. Algunes d'elles són aquestes:

1-L'educació emocional com eix transversal del currículum.  L'educació emocional és cosa de 

tots i seria ideal que es pogués treballar desde tots els blocs i no com una assignatura concreta.  

Treballar desde  la  coherència  i  en equip per  a fer-ho possible.  L'educació emocional  de forma 

integrada en totes les àrees acadèmiques, és a dir, poder donar a totes les matèries una dimensió 

emocional i usar-les per a desenvolupar les competències emocionals. Anar tots a una i creure en el 
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projecte.

Per  això  crec  necessàri  també  desenvolupar  un  projecte  de  formació  i  sensibilització  sobre 

l'educació emocional específica per al professorat dels PQPI. També seria interessant fer recerca 

sobre com es treballen les competències sociopersonals.

2-Ampliar el projecte.  Tenir en compte el bloc de continguts: educació per a la salut personal i  

per al respecte mediambiental i dedicar una sèrie d'activitats concretes de prevenció de consum de 

tòxics,  tallers  de  sexo-afectivitat  i  de  foment  d'hàbits  saludables  desde  l'educació  i  l'ecologia 

emocional. Tenint en compte que durant l'adolescència els joves són fàcilment influenciables i és 

important oferir eines i espais de diàleg per a tractar les situacions en les que es puguin trobar i els 

dubtes que puguin tenir.

En un futur  també seria  interessant  obrir  una línia  d'investigació  per  a  treballar  l'iintel·ligència 

emocional i el bloc d'hàbits laborals i afavorir les possibilitats d'èxit professional i/o acadèmic un 

cop l'alumne acaba el curs.

3- La relació familia-centre educatiu per a la millora de les competències emocionals

El centre hauria de treballar l'implicació de les famílies, ajudar-los a conèixer que és l'educació 

emocional i com treballar-la per a que l'integrin en el seu paper educatiu. S'ha de “normalitzar” l'ús 

de l'educació emocional, oferir formacions i remarcar com n'és de necessàri el treball en comú per  

garantir la felicitat dels nostres joves.

Finalment m'agradaria acabar com he començat amb il·lusió, amb ganes, d'un projecte que tot just 

comença: per aconseguir que tots i cadascuna dels joves que hi participen siguin conscients que  

valen la pena, que hi ha un món fóra esperant amb els braços oberts, amb més opcions de les que  

poden veure a simple vista; que hi ha molts camins a seguir, centenars de rutes per triar, i milers  

d'experiències i senders que els poden encaminar cap a una vida exitosa i feliç.
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Proposta  d’activitats  de  desenvolupament  de  la  competència  emocional 

(Adaptada al Decret regulador dels PQPI DOGC 5463)

A continuació adjunto la relació de les 15 activitats basades en el model d’educació emocional del  

GROP (5 dimensions de la competència).

Cada  activitat  es  recull  en  forma  de  fitxa  que  clarifica,  d’una  banda  les  competències  i  els 

continguts  propis  recollits  al  DOGC  núm.  5463  i  d’altra  banda  els  objectius,  procediments, 

recursos, temporalització i orientacions necessàries per al seu desenvolupament. 

Pel que fa ales activitats el punt més criticable és que de 15 que en proposes, 10 estan extretes del 

mateix llibre de Güell i Muñoz. La majoria d’activitats són adaptacions d’aquesta obra que està 

destinada a joves de secundària postobligatòria, és a dir, majors de 15 anys. 

Tot i que he consultat altres projectes d'educació emocional  en aquesta obra he trobat activitats que 

m'han semblat adequades i completes i que tenen un component vivencial. Un factor que em sembla 

essencial per a treballar-ho amb joves que no han encaixat dins el sistema educatiu formal, és a dir, 

primant la vivència que no pas la teoria.

A continuació adjunto:

1. Quadre de correlació de les activitats amb el model d'educació emocional del GROP i del 

currículum dels PQPI.

2. Glossari dels conceptes que es treballen

3. Activitats dividides per les cinc competències.
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Consciència emocional
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1. L'ÀLBUM DE LES NOSTRES VIDES

Competència que es treballa
Consciència emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 2.5, 4.1, 5.1
Autonomia personal i habilitats socials:
2.2, 2.3

Objectius:
- Identificar les emocions bàsiques en un mateix i en els altres
- Prendre consciència de les emocions que defineixen les relacions
- Identificar, en les fotografies les emociones
- Identificar las emociones mitjançant les expressions corporals. 
- Fixar-se en les expressions dels altres

Procediment:
El docent demanarà una setmana abans que comencin a escollir fotografies tant seves com de la 
seva familia. Les consignes a seguir seran triar unes 15 fotos que recullin diferents emocions 
capturades, poden ser seves, de familiars o amics.

Treball en grup petit: Amb les fotos que han dut es farà una làmina on es col·locaran les fotos amb 
les emocions corresponents escrites a cada una d'elles 

Treball en grup gran: Explicaran la làmina que han realitzat. A cada emoció els gestos que les 
acompanyen. I analitzarem en quines situacions es donen les emocions que s'han presentat i les 
conseqüències de les mateixes. Analitzarem els límits culturals que hi ha en l'expressió de les 
emocions (plorar, posar-se vermell, expressar cridant...)
Per acabar l'exercici els hi proposarem que es comprometin durant els dies següents a observar 
l'expressió corporal de les persones del seu entorn, però sense fer valoracions.
Enganxaran les làmines per l'aula.

Recursos: Sala espaiosa, cartulines, tissores, 
pega, etc

Temporalització: 1 sessió de de dues hores.

Orientacions: 
És interessant fer aquest exercici a principi de curs doncs pot facilitar la relació amb els companys 
amb el treball en grup i les fotografies. Una manera més de conèixe's.
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2. ESCOLPIR EMOCIONS (activitat adaptada del llibre “Educación emocional. Programa de 
actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Consciència emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 2.6, 4.1, 5.1
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3

Objectius:
- Representar emocions bàsiques a través del llenguatge corporal i/o plàstic
- Experimentar les habilitats o dificultats que es tenen per a expressar les diferents emocions.

Procediment: 
El docent designarà quatre espais a la sala on es representaran cada una de les emocions següents: 
ràbia, por, tristesa i alegria. Una vegada definit l'espai amb la seva emoció corresponent, es 
demanarà als alumnes que es divideixin en quatre grupsi per sorteig s'assigna una emoció a cada 
grup.

Treball en grup petit: Cada grup es col·locarà en l'espai corresponent i haurà de crear, durant deu 
minuts, l'escultura col·lectiva que representarà l'emoció assignada.

Treball en grup gran: Un cop la tenen creada, s'iniciaran les representacions escultòriques en el 
següent ordre: ràbia, tristesa, por i alegria.

En cada representació, la resta de grups observen l'escultura de l'emoció fixant-se atentament en 
els diferents aspectes que té. Quan s'hagin realitzat les quatre escultures, es fa la posada en comú. 
El docent pot utilitzar de guia les següents preguntes: Us ha sigut fàcil, o pel contrari heu trobat 
dificultats per expressar l'emoció que tenieu assignada? En aquesta emoció us sentiu còmodes en 
la vostra vida quotidiana o és una emoció que els és difícil sentir? Si és així, a què creieu que es 
deuen aquestes dificultats? Quina emoció haguéssiu preferit representar? Heu trobat a faltar alguna 
cosa en les escultures dels companys? Quines conclusions es poden extreure d'aquesta 
experiència?

Recursos: Sala espaiosa. Paper d'embalar, 
pintures, rotuladors, etc

Temporalització: Una sessió de 50 minuts

Orientacions:
El docent haurà de guiar l'experiència estimulant als observadors a que es fixin bé en les escultures 
dels seus companys i identifiquin els aspectes que expressen l'emoció corresponent. Així mateix, 
afavorirà la reflexió sobre aquells aspectes que no apareixen i que també són expressió d'aquella 
emoció (per exemple, escultura de ràbia amb expressió d'enfado en les cares, però sense aspectes  
de moviment). 
L'autor planteja una variant de l'activitat en la que un cop representada una emoció mitjançant la 
seva  escultura,  la  resta  dels  companys  pugui  introduir  canvis  a  mode  d'escultors  que  poden 
modelar l'obra.

Segons el grup-classe pot ser que s'inhibeixin o es bloquegin a l'hora d'expressar-se teatralment. 
Una activitat alternativa que segueix la mateixa dinàmica seria que els grups en comptes 
“d'escolpir l'escultura” resseguint la silueta d'un company en el paper d'embalar i després usant la 
figura expressin de manèra artística el que representa l'emoció tenint en compte: els signes físics, 
pensaments que et venen al cap, colors associats, sensacions, etc
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3. QUÈ SUCCEEIX QUAN...? (activitat adaptada del llibre “Educación emocional. Programa 
de actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Consciència emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,2.1, 2.2, 
2.3

Objectius:
- Experimentar sentiments de frustració, ràbia i contrarietat.
- Identificar com actuen davant d'ells
- Valorar la funcionalitat del tipus d'estratègies que utilitzen per aconseguir els seus objectius.
- Aplicar la capacitat de posar-se en el lloc de l'interlocutor
- Identificar diferents emocions a través de l'escolta empàtica.

Procediment:
Treball  per  parelles.  El  docent demanarà als  alumnes que s'agrupin en parelles per  a  realitzar 
l'activitat. Un cop formades les parelles se'ls hi demanarà que busquin un espai on puguin parlar 
tranquils. A ser possible és millor que ho facin asseguts al terra.
La consigna serà la següent:  un dels companys serà A i  l'altre  B. El  company A pensarà una 
proposta  per  a  fer  junts  el  dissabte  per  la  tarda.  El  company  B es  negarà  a  realitzar  aquesta  
proposta argumentant en contra d'ella. A haurà de convèncer a B de que la seva proposta és bona i  
haurà d'intentar aconseguir que B la vulgui portar a terme.

Treball en grup gran. El docent guiarà la posada en comú a través de les següents preguntes: 
Com us sentieu quan éreu A i la vostra proposta no era ben rebuda? Quins sentiments us sorgien? 
Sorgia en vosaltres algun tipus d'impuls a actuar d'una determinada manera (pegar l'altre, enviar-lo 
a pastar fang, passar d'ell, insultar-lo, cridar-lo...) I com us heu sentit sent B i us havieu d'oposar a 
la proposta de l'altre? Quins sentiments us sorgien? Com percibieu a A: notaveu en ell agressivitat, 
impotència, debilitat...? Què fèieu aleshores? Creieu que té alguna cosa a veure amb la vostra 
forma d'afrontar les emocions de ràbia, impotència o frustració? Quines conclusions podem 
extreure a aquesta experiència?

El docent explica breument què és l'escolta empàtica i aclarir que no significa donar-li la raó a 
l'atra persona, o acceptar tot el que pensa o sent. No és un intecanvi d'opinions: és prendre 
consciència del que l'altra persona sent davant d'una determinada experiència i comprendre-la en la 
seva vivència emocional. No es tracta d'aconsellar o emetre judicis de valors.
Tornem al treball en parelles. 
Ara B li explicarà a A una experiència que hagi sigut significativa per a ell, agradable o 
desagradable, durant cinc minuts. El company en canvi ara haurà d'escoltar amb interès, prestant 
atenció, per a tractar d'identificar quines emocions sent el seu interlocutor mentre ho explica. El 
que escolta pot fer preguntes que facilitin que el seu company pugui seguir parlant de la seva 
experiència, amb la finlaitat de comprendre millor com se sentia la persona en aquell moment. 

Treball en grup per acabar la sessió. Una vegada finalitzada la pràctica de l'escolta empàtica se'ls 
hi demanarà com ha anat: com s'han sentit a diferència de l'experiència anterior, si els ha sigut fàcil 
posar-se en la pell de l'altre, escoltar sense donar opinions, si s'han sentit escoltats i compresos... 
Una bona manera d'acabar la sessió és posar en comú la utilitat i els beneficis d'aquest tipus 

55



d'escolta, les dificultats que han percebut a l'hora de posar-la en pràctica i les diferències respecte 
una conversa normal per exemple.

Recursos: Sala gran on poder seure al terra Temporalització: 2 sessions o una sessió d'1h i 
30

Orientacions:
Es convenient estimular als alumnes a que representin adequadament els dos papers per a que 
l'experiència sigui profitosa. Si algun alumne o alumna s'inhibeix o es bloqueja, el professor pot 
donar-li suport posant-se al seu costat i dient-li coses que reforcin el paper que està representant.

La part pràctica de l'escolta empàtica es pot anar realitzant al llarg del curs en diferents sessions de 
tutoria amb la finalitat de que els alumnes vagin practicant aquest tipus de comunicació.
En aquesta activitat he adjuntat dues activitats del “Educación emocional. Programa de 
actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.: Ponerse en la 
piel del otro  i ¿Qué se siente cuando me contradicen?. La idea de convertir-les en una sola és per a 
donar-li èmfasis en la vivència de com la resposta que podem donar a un company en una conversa 
pot determinar quines emocions sentirem i començar a conèixer i emprar altres maneres de 
dialogar. De totes maneres aquest exercici és recomanable anar-lo fent durant tot el curs un cop 
s'ha realitzat la sessió.
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4. EL CONCERT (activitat extreta del llibre “Educación emocional. Programa de actividades 
para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Regulació emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3

Objectius:
- Veure com afecten les nostres emocions a les nostres decisions, accions i relacions amb els altres.

Procediment:
De vegades se'ns presenten imprevistos sobre els que és important ser capaços de solucionar 
problemes i prendre decisions. Per això és necessària la regulació emocional: no hem de deixar 
portar-nos per la frustració, la por o la culpa, sinó actuar per a ressoldre la situació de la millor 
manera possible.
Orientacions:
1. Es formaran dos grups de cinc persones i se'ls explicarà la història següent: desitgen anar al 
concert del seu artista preferit i l'encarregat d'haver comprat les cinc entrades, un dia abans de la 
cita, perd quatre d'elles. 
2. S'escolliran els papers per sorteig: una persona del grup serà qui hagi perdut les entrades.
3. Aleshores, es concediran cinc minuts per a que els alumnes vagin prenent consciència de la 
situació: tots esperen amb impaciència el dia del concert, quatre s'enduran una desagradable 
sorpresa i el cinquè ha de reflexionar com exposarà la notícia a la resta.
4. Cada grup anirà representant la situació: desde com reacciona la persona que perd l'entrada, fins 
com ho comunica als altres i què decideixen fer aleshores. La resta dels alumnes de la classe 
podran intervenir aixecant la mà si se'ls ocórrer alguna manera de solucionar el conflicte o, 
senzillament, per empitjorar-ho.
5. Després es comentarà el que ha ocorregut i com s'han sentit i quin dels comportaments dels 
membres del grup creuen que provè d'una adequada regulació emocional i condueix al benestar.
6. Opcionalment, pot tornar-se a representar la situació després de l'etapa 5, amb la finalitat 
d'il·lustrar les conclusions a les que s'ha arribat en aquesta etapa. Pot realitzar-se aquesta nova 
representació amb nous participants o els mateixos.

Recursos: - Temporalització: 1 sessió de classe

• Seria convenient que el professor supervisés la formació de grups i la marxa de la discussió 
per a garantir així la participació eficaç dels alumnes.

• Seria interessant que es poguessin observar diferents maneres d'afrontar la situació per 
afavorir l'anàlisi posterior, per tant, el docent podria intervenir, si és necessàri, per a 
facilitar que això ocorri.
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5. MISSIÓ IMPOSSIBLE(activitat extreta del llibre “Educación emocional. Programa de 
actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Regulació emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 
2.3

Objectius:
- Aplicar la regularització emocional a la presa de decisions, a la negociació i a la resolució de 
conflictes.

Procediment:
1. Es dividirà al grup classe en 3 equips
2. S'explicarà als alumnes que ens situem en l'any 3022 i que, en aquesta època, els humans ens 
hem expandit a nombroses colònies estel·lars. Però, lluny de ser suficients, cada cop rivalitzem 
més entre els diferents pobles per aconseguir el domini dels recursos de les colònies i el control 
social. Aquest fet ens està portant a un procés d'autodestrucció de difícil retorn. Un comité 
interestel·lar ha escollit a tres grups d'elit, cadascun representant a un poble, per a dissenyar un 
projecte de futur amb l'objectiu de promoure la convivència entre els diferents pobles.
3. Es repartiran les fitxes de l'alumne per que cada grup pugui preparar el seu paper. Cada alumne 
tindrà accés només a la fitxa corresponent al seu equip.
4. Hi haurà 3 etapes:
a) En la primera els equips dissenyaran per separat el seu projecte de societat.
b) En la segona es reuniran tots per exposar els seus projectes i arribar a un consens o projecte únic
c) Per últim, en la tercera etapa, i ja al marge dels rols representats, es comentarà, s'analitzarà en 
grup tot allò que ha passat durant l'activitat per connectar-ho amb ella: com ha anat, com s'han 
sentit defensant les seves idees, quins conflictes han sorgit, com s'han abordat, si passés tot això a 
la vida real, si utilitzen les mateixes estratègies, etc. 

Recursos: 
Tres tipus de fitxes de l'alumne: unes amb la 
descripció del poble Alfa, unes altres amb la del 
poble Beta i unes altres més amb la del Delta.

Temporalització: 1 sessió de classe

Orientacions:
- L'activitat es centra en l'etapa en la qual els tres equips han d'arribar a un projecte únic. És 
convenient, doncs, al explicar-los que cada equip haurà de dissenyar el seu projecte, no explicar 
que més tard ho hauran de discutir amb els altres i arribar a un consens, aconseguint així 
incrementar la distància entre projectes i la consecució del conflicte.

- Durant la posada en comú i la discussió de tot el grup classe, serà convenient que el professor es 
fixi en com defèn cada equip el seu projecte: si els alumnes es mostren disposats a la col·laboració 
i a crear un nou projecte satisfactori per a tots (guanyar tots) o es centren més en el fet que 
"guanyi" un dels tres (guanyar-perdre). En la posada en comú sobre l'activitat es debatran tots 
aquests temes.

- El professor haurà de reconduir les reflexions cap a una regulació emocional en la confrontació 
d'idees.
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Fitxa de l'alumne

Poble Alfa: Tu i el teu grup formeu part del poble Alfa. El teu poble creu en el respecte, el consens  
i la col·laboració i se sent orgullós de la seva saviesa i espiritualitat. En les ocasions que el teu  
poble ha estat en el poder, ha sofert l'abús d'altres pobles més ambiciosos i d'ètica qüestionable.

Poble Beta. Tu i el teu grup formeu part del poble Beta. El teu poble creu que la eficàcia i la  
eficiència són les claus de l'èxit i se sent orgullós de la seva capacitat resolutiva i d'acció.
En les ocasions que el teu poble ha estat en el poder, ha vist frustrats els seus projectes, que  
asseguraven èxit, degut a la necessitat d'arribar a un consens amb els altres pobles d'escassa visió  
estratègica, utòpics i poc realistes.

Poble Delta. Tu i el teu grup formeu part del poble Delta.
El teu poble creu que la clau de l'èxit està en la creativitat i en la contínua explotació de noves  
possibilitats i se sent orgullós de la seva intel·ligència i capacitats creatives.
En les ocasions que el teu poble ha estat en el poder, amb prou feines ha pogut arribar a realitzar  
els  seus  projectes,  perquè  altres  pobles  no  valoraven  les  seves  idees  innovadores  i  les  
menyspreaven. 
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6. LA CATIFA MÀGICA (activitat extreta del llibre “Educación emocional. Programa de 
actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Regulació emocional

Continguts (es corresponen amb els determinats al DOGC 
5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3

Objectius:
- Prendre consciència de com podem potencial la nostra regularització emocional a partir d'abordar 
els problemes amb creativitat.

Procediment:
En les situacions en les quals se'ns demanen respostes ràpides i efectives, la regularització 
emocional ens és útil per no deixar-nos endur per l'ansietat o la frustració i així poder trobar 
solucions  que,  moltes  vegades,  requereixen  de  la  nostra  creativitat.  Així  mateix,  aquesta 
creativitat, a l'ajudar-nos a superar els reptes,  ens facilita  tenir una major regularització 
emocional.
1. Es dividirà la classe en dos grups.
2. Es demanarà que cada grup es posi un nom.
3. Cada grup pujarà a una catifa, dirà el seu nom
4. Es col·locaran dues catifes en paral·lel, a un metre i mig de distància
5. Es donarà als alumnes les següents consignes: " Esteu viatjant veloçment en una catifa voladora 
cap al vostre objectiu (tots hauran de col·locar-se mirant endavant). És molt important que arribeu 
al  vostre destí  el més aviat possible, perquè és la vostra meta. Pel camí, us trobareu una gran 
muntanya que només podeu sobrepassar volant més alt. Per això haureu de prendre el control dels 
comandaments, que estan sota de la catifa. L'única manera per poder agafar els comandaments és 
donant la volta a la catifa. És a dir, haureu de viatjar sobre l'altra cara de la catifa. Voleu molt alt,  
així  que, si algú se surt de la catifa,  morirà al  caure. No és vàlid posar un peu en el terra ni  
doblegar la catifa, ja que els comandaments s'espatllarien. 
6. El professor deixarà un temps fins que els alumnes aconsegueixin resoldre el problema.
7. Després la classe passarà a comentar l'activitat.

Recursos:
- Dues peces de tela, catifa o 
moqueta de 150cm x 150cm 
aproximadament. Si l'espai és 
més petit, més gran serà el repte.

Temporalització: 1 sessió de classe

Orientacions:

Si el nombre d'alumnes és molt gran, es poden formar tres equips o bé, la resta d'alumnes que facin 
d'observadors per després realitzar una anàlisi del que ha passat.
Convé que al voltant de les catifes no hi hagi objectes, deixant lliure un espai d'almenys un metre 
entre les catifes i els objectes de la sala.
La solució del problema consisteix en què un grup es posi damunt de la catifa de l'altre per poder 
girar la seva i després, l'altre grup faci el mateix fins que els dos estiguin situats sobre el revers de 
les seves catifes.Quan s'expliqui la situació, el professor no haurà d'insinuar en cap moment que 
els grups estan competint, ni tampoc el contrari.
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L'anàlisi  de  l'activitat  pot  girar  al  voltant  de  les  següents  qüestions  (el  professor  no  ha  de 
mencionar els exemples entre parèntesis, a no ser que els alumnes no diguin res):

1. Què heu sentit? (frustració, impotència, apatia, etc.)
2. Què heu sentit al trobar la solució? (alegria, satisfacció, orgull, etc.) Si no s'ha resolt el 
problema; què hauria d'haver passat per arribar a la solució?
3. Quina ha sigut la clau per arribar a trobar la solució? (tranquil·litat, creativitat, treball en equip, 
no bloquejar-se, automotivar-se, creure en les nostres possibilitats, etc.)
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Autonomia emocional
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7.EL POST-IT

Competència que es treballa
Autonomia emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2, 5.1
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 
2.3

Objectius:
- Identificar les característiques personals per a millorar l'autoestima i l'autoconcepte 
- Fomentar l'autoconeixement i el coneixement dels altres 
- Aconseguir un ambient positiu i de confiança

Procediment:

El profesor o profesora explicarà l'exercici i els seus objectius. Crearem grups de sis o set alumnes. 
Treball en petit grup: Primer hauran de pensar en tres coses de les que es sentin orgullosos i 
escriure-les en un post-it. 
Després cada alumne del grup es posarà enmig per torns i la resta li hauran d'escriure i enganxar al 
cos alguna cosa que els agradi d'ell. Un cop acabat es fixarà en el que li han escrit (si coincideix o 
si no). Comentarem les diferències entre el que pensa un d'un mateix i el que pensen la resta.

Treball en grup gran: Com us heu sentit davant d'aquest mirall hipotètic? Com t'has sentit mentres 
la resta feia la teva valoració? És fàcil pensar i expressar sobre les característiques positives dels 
altres? I sobre un mateix?

Recursos: Un bloc de post-its Temporalització: 1 sessió de classe

Orientacions

Estar molt atents als alumnes durant aquest exercici. Ens podem trobar alumnes amb autoestimes 
molt  baixes que es puguin sentir molt incòmodes en aquestes situacions s'ha de fer amb cura.  
També estar atents a possibles alumnes que puguin escriure coses poc adequades, evitar certes 
situacions amb un suport del docent si és necessari.
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8. I AVUI QUÈ FEM? (activitat extreta del llibre “Educación emocional. Programa de 
actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
- Autonomia emocional

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.7,  2.1

Objectius:
- Autoanalitzar l'actitud d'un alumne en la classe.
- Auto-avaluar el que s'ha après
- Autodissenyar les estratègies de l'aprenentatge

Procediment:
Intentar analitzar el que fem a classe, veure que hi ha un principi i que hi ha un final, que 
entre el principi i el final hem après alguna cosa. Al final sempre sabem més que al principi.
El professor explica l'activitat i l'aplicació la farà l'alumne en la classe quan ho consideri oportú.

Inici de la classe:
a) En el quadern de la classe ha de posar la data i contestar a la següent pregunta:
Avui què farem a classe?

Exemples de possibles respostes: 

Corregir els exercicis que ens van posar ahir.
Ens explicaran el següent concepte…
Farem exercicis de reforç sobre el següent concepte…
Farem exercicis d'ampliació per saber més sobre…
Farem exercicis sobre el tema… per començar a entendre'l.
Farem un debat sobre…
Ens auto-avaluarem el treball sobre…
Etc.

Durant la classe:
b) Adoptarem una actitud constructiva:
Exemples de possibles respostes:

Escoltarem les explicacions,
Prendrem apunts,
Farem preguntes al professor/a
Solucionarem els exercicis que ens proposin
Sortirem voluntaris a la pissarra
Ajudarem, amb un to de veu baix, al company/a a fer un exercici o a resolde un dubte
Estarem relaxats
Somriurem

En finalitzar la classe
c) En el quadern de classe respon a les següents preguntes:
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Què he après?

Exemples de possibles respostes:

A fer un tipus determinat de problema (quin?)
Un nou teorema (quin?)
Un concepte nou (quin?)
Etc.

Com m'he sentit a la classe? (o com recordes la classe?)

Exemples de possibles respostes:
Content
Divertit (m'ho he passat bé)
Entusiasmat
He rigut
Amb confiança
Amb gratitud
Amb simpatia
Amb satisfacció
Etc.

Quin ús faré del que he après?

Exemples de possibles respostes:

Em servirà per entendre millor el que m'explicaran en una pròxima classe.
M'ha servit per entendre millor el que vam fer ahir.
M'ha donat l'oportunitat de poder parlar amb…
Etc.

Recursos: 
La llibreta de l'assignatura corresponent

Temporalització: Cinc minuts al inici de la 
classe i cinc minuts al finalitzar la classe.

Orientacions:

Aquesta és una activitat de motivació. L'alumne mesura el seu creixement personal (component 
cognitiu, component emocional, component reactiu o conductual) comparant l'abans i el després 
d'una classe.

Per ajudar-lo a fer la reflexió li podem donar exemples de respostes a les preguntes, però s'ha 
d'anar amb cura de suggerir respostes positives i emocions positives.

S'ha d'indicar a l'alumne que busqui altres respostes.
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9.El meu present, el meu futur

Competència que es treballa

Autonomia personal 

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,3, 4.1, 4.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3

Objectius:

- Explorar com es veuen ara i en el futur
- Reflexionar sobre el meu present
- Fomentar l'autoconfiança
- Valorar les conductes que afavoreixin l'autoconfiança

Procediment:

Individualment: Cada participant tindrà un full on posarà “Este soy yo” i un altre en el que escriurà 
“Aquest és el meu futur”. Es tracta de fer dos “collages” amb fotos i revistes, paraules o dibuixos 
que simbolitzin coses de si mateixos i del seu futur. Al final es reflexiona sobre quin paper juga un 
mateix i l'entorn en el compliment de les metes.

En grup: Es posarà en comú el que han fet els participants, els que vulguin podran explicar-ho a la  
resta i respondran entres tots aquestes preguntes. Com he reflexat el meu present en el “collage”:  
positiu o negatiu? Per què?. M'ha sigut fàcil imaginar-me com serà el meu futur? Que em pot 
obstaculitzar per aconseguir els meus objectius? Quin paper juga un mateix en el compliment dels 
objectius? I l'entorn.

Recursos: Revistes, tissores, pega, rotuladors de 
colors i folis blancs.

Temporalització: 1 sessió de classe

Orientacions:

És important que el docent treballi aquest exercici desde el realisme però també desde la capacitat 
que tenen els alumnes. No quedar-se només en les valoracions negatives sinó deixar molt clar que 
un s'ha de posar metes realistes i organitzar-se per aconseguir allò que vol. Jugar desde 
l'optimisme.

Aquesta activitat es pot fer prèviament a l'activitat “El meu compromís”
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Competència social
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10. DIBUIXANT AL DICTAT

Competència que es treballa

Competència social

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1,5.1, 5.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2

Objectius:
- Mostrar les dificultats de la comunicació.
- Analitzar la importància del feedback en la comunicació.
- Mostrar la importància de l'actitud d'escolta activa.

Procediment:

Fase de preparació. El tutor/a selecciona a dos estudiants i els prepara prèviament donant-lis les 
instruccions necessàries. Així, se lis presenta un dibuix a cadascun, i se'ls demana que, primer un i 
després l'altre, tractin d'explicar al grup com realitzar aquest dibuix.

1ª fase. Exercici de preparació sense feedback. El primer estudiant que dicta es situa davant de la 
classe, d'esquenes al grup i assegut. La seva tasca consisteix en explicar el dibuix que té de manera 
que la resta del grup pugui reproduir-lo amb exactitud.

La tarea de la resta de l'alumnat consisteix en reproduïr en un full el que va dictant. Ha de fer-se  
amb la major perfecció possible.

Explica el seu dibuix a poc a poc, amb pauses suficients per a que tots segueixen sense dificultat 
les seves instruccions. No se li pot interrompre ni fer preguntes, tampoc pot ensenyar el dibuix ni 
fer cap gest. Tan sols ha de fer servir la paraula. 

El tutor/a anotarà el temps que triga la classe en realitzar la tasca. Un cop acabat el dibuix, demana  
a la classe que doni la volta al full.

2ª fase. Exercici de comunicació amb feedback (amb preguntes) Es fa inmediatament després de la 
primera fase. El següent alumne explica el dibuix als seus companys, però en aquesta ocasió es 
situa al davant de la classe, de cara a la resta i assegut. Explica el seu dibuix a poc a poc, amb 
pauses suficients. Se li pot interrompre i preguntar quants cops vulgui. La única cosa que no pot 
fer és ensenyar el dibuix ni dibuixar en la pissarra. Totes les seves intervencions han de ser orals. 
El tutor/a anotarà el temps que triga la classe en realitzar la tasca.

Recursos: Un llapis, una goma i dos fulls per 
cada alumne.

Temporalització: 1 sessió de classe
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Orientacions:

A l'alumnat que ha dictat: ¿Com us heu sentit, amb comoditat, amb incomoditat? ¿Per què?

Al conjunt de l'aula: ¿Quan ha estat millor el rendiment? ¿Com influeix el feedback en la 
comunicació? ¿Què passa quan una persona parla sense esperar rebre informació de l'interlocutor? 
¿Què passa quan una persona no escolta activament quan li parlen? 

Normalment, els dibuixos de la fase amb feedback s'ajusten més a la realitat que els dibuixos de la 
primera fase, tot i això, la comunicació amb feedback requereix més temps.
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11. LES DUES CARES DE LA MONEDA EMOCIONAL(activitat extreta del llibre 
“Educación emocional. Programa de actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de 
Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Competència social

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.6, 1.7, 2.1, 2.2

Objectius:
- Reconèixer les dues cares de la moneda associades als estats emocionals. És a dir, una 
mateixa emoció pot implicar a una mateixa persona, en una mateixa situació, elements 
contradictoris. Començar a experimentar la complexitat de la vida emocional.

Procediment:
1. Plantejar un cas inicial. Per exemple, si algú ens convida a una festa, estarem contents perquè 
això vol dir que conten amb nosaltres, però a la vegada, pot ser que tinguem por a fer el ridícul 
durant l'esdeveniment social.

2. Plantejar clarament aquesta ambivalència. Algunes persones pensen que les emocions positives 
no poden comportar res negatiu i viceversa; d'altres creuen que els sentiments negatius no poden 
estar associats amb elements positius. S'ha de combatre aquest mite per intentar entendre la 
complexitat de la vida emocional.

3. Distribuir el qüestionari entre els alumnes i animar-los a contestar-lo.

4. Intentar associar aquestes respostes a alguna experiència personal i, en un segon moment, a 
alguna vivència literària o cinematogràfica.

5. Comentar les respostes en grup nombrós.

Recursos: - Qüestionari adjunt Temporalització: 45 minuts per respondre el 
qüestionari

Orientacions:

Els estudiants poden començar a reconèixer que fins i tot en els pitjors moments emocionals poden 
trobar algun element positiu. És tasca del coordinador de la sessió fer especial menció en aquest 
aspecte optimista. 

Emocions proposades:

EMOCIONS POSITIU NEGATIU

TRISTESA

AVORRIMENT

FELICITAT

POR Per exemple, anticipar un perill. Per exemple, impedir que reaccionem en 
una situació de perill
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ODI

SORPRESA

ENUIG

RÀBIA

VERGONYA
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 12. ESTIC MOLT IL·LUSIONAT CONSTRUINT PONTS! (activitat extreta del llibre 
“Educación emocional. Programa de actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de 
Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Competència social

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 
2.3

Objectius:
- Conèixer les emocions que estan relacionades amb els motius per fer les coses.
- Regular les nostres emocions per aconseguir els nostres objectius.
- Animar i ajudar als altres per motivar-los en els objectius comuns.
- Desenvolupar la nostra capacitat d'influència.

Procediment:

Es divideix la classe en grups de sis alumnes. Cada grup escull un observador que no participarà 
en l'activitat, només observarà com funciona el grup a partir de la fitxa d'observació.

Els grups de conc alumnes es repartiran per la classe. En el centre de la classe hi haurà tres llibres 
gruixuts i una cartolina de 30x30 cm. Cada grup disposa d'un gruix de diaris i de cinta adhesiva.

L'activitat consisteix en construir un pont amb els diaris i la cinta adhesiva que aguanti els tres 
llibres. El pont ha de ser suficientment ample i alt perquè la cartolina ha de passar per sota. No es 
poden utilitzar altres elements per reforçar o aguantar el pont: cadires, taules, etc.

Cada grup disposa de 10 minuts per projectar el pont i 10 minuts per realitzar-lo. Un cop acabat el 
pont s'ha de provar per veure si aguanta els tres llibres. Si després dels 20 minuts cap grup ha 
construït el pont, es donaran 5 minuts més.

En finalitzar l'activitat, cada grup es reunirà amb el seu observador, que els comentarà què ha 
observat durant la construcció del pont. El grup comenta amb l'observador quines emocions ha 
experimentat en relació a la construcció de l'objectiu i en les relacions entre ells.

S'acaba l'activitat amb una reunió entre tota la classe per comentar l'experiència.  

Recursos: Tres llibres gruixuts lligats, una 
cartolina de 30x30cm, cinta adhesiva i un bon 
grapat de diaris per a cada grup. Una fitxa 
d'observació per a cada grup.

Temporalització: 1 sessió de classe

Orientacions:
S'ha de vigilar especialment que es compleixin les condicions de construcció dels ponts per 
assegurar la igualtat de dificultat entre tots els grups. El professor pot observar que aquesta 
activitat té dos elements d'anàlisi diferents: la dinàmica interna de cada grup, amb la seva 
motivació, emocions associades a possibles discussions, lideratge, etc. i les emocions i sentiments 
que es generen de la competició entre els diferents grups per a veure qui aconsegueix l'objectiu i 
qui l'aconsegueix primer. Els observadors han de ser neutrals, no poden parlar amb el grup ni 
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ajudar-los de cap manera. 

Material per l'alumne

Fitxa de l'observador
Omple aquesta fitxa del teu grup a partir del que vagis observant. No pots participar en la 
construcció del pont, ni parlar, ni ajudar al teu grup. Quan s'hagi acabat el pont, comentaràs les 
teves observacions amb el grup.

OBSERVACIONS GENERALS

Quin ambient en general hi havia entre el grup?

De quina manera s'han pres les decisions?

Qui ha influenciat més directament en el grup? Com han influït per aconseguir els seus objectius? 

Han participat de la mateixa manera els nois i les noies?

Hi havia un líder clar en el grup? Què ha fet per ser-ho? Quin impacte emocional ha causat al grup 
per ser el líder? 

FITXA D'OBSERVACIÓ PERSONAL
Nom de l'alumne Observacions
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Competència per a la vida i el benestar
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13. QUÈ DECIDEIXO? (activitat extreta del llibre “Educación emocional. Programa de 
actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Competència per a la vida i el benestar

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2

Objectius:
- Reflexionar sobre les nostres accions.
- Identificar els sentiments dels companys.
- Descobrir els valors personals i del grup.
- Valorar els pros i els contres de les decisions.

Procediment:
A vegades, hem de reflexionar sobre les actituds que hem d'adoptar davant de situacions que 
no ens agraden o que ens plantegen contradiccions. Això ens porta a pensar sobre els nostres 
actes i sentiments que comporten decisions que hem de prendre. S'inicia la sessió amb un breu 
debat sobre les diferències generacionals: quin sentiment experimenten els alumnes davant 
d'accions no acceptades pels seus pares. Se'ls explica que treballaran aquests aspectes a través 
d'una simulació. A continuació se'ls explica una història:

Laura és una noia de 17 anys, responsable, amb una bona relació familiar, molt estudiosa i treu 
molt bones notes. Sempre està preocupada pel seu aspecte, per causar una bona imatge. Estudia 
primer de batxillerat en un institut. Allà ha conegut a un noi, en Marc, que fa segon de batxillerat. 
És un noi despreocupat pel que fa al seu aspecte personal: sembla deixat, porta el cabell llarg, 
vesteix pantalons texans i normalment porta samarretes.

En alguna ocasió, la Laura ha portat a en Marc a casa seva. Cada cop que entren a casa el seu pare 
li posa mala cara, no li cau bé. Sempre que surt Marc en les converses familiars, es parla amb 
menyspreu i la Laura intenta convèncer que l'aspecte no ho és tot i que és un noi molt responsable i 
estudiós. Els pares de la Laura intenten fer-li entendre que aquest noi no és adequat per a ella i que 
tard o d'hora se'n penedirà. 

Una nit, el seu pare li planteja el següent ultimàtum: ha de deixar de veure's amb en Marc. 
–------
A partir d'aquesta història es porta a terme l'escenificació amb tres alumnes voluntaris: un farà de 
pare, l'altre de mare i el tercer de Laura. Es tracta de fer una simulació representant aquests rols. 
S'utilitzarà un diàleg en el qual, cadascú haurà d'argumentar els sentiments que aquesta situació li 
fa viure. La resta del grup es situarà en forma de cercle, per poder observar. Aniran prenent nota en 
silenci dels aspectes, de les situacions, dels sentiments de cada personatge, vivències que podran 
observar, etc. Després de vint minuts d'escenificació, s'obrirà el debat.

Debat: Centrarem el debat en els sentiments observats. A continuació, se'ls demanarà que prenguin 
una decisió al respecte: Què faria jo en aquesta situació?
Exemples de decisions:
- He de fer cas als meus pares.
- No els hi diré res i seguiré amb en Marc. Als pares mai li agraden els companys dels fills, són uns 
"carques".
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- Intentaré convencer als meus pares que és un bon noi; el portaré més sovint a casa.
- Explicaré la situació a en Marc. 

Recursos: Sala àmplia. Temporalització: La duració aproximada és de 
60 minuts.

Orientacions:

La història pot ser escenificada per mes d'un grup, també poden plantejar-se altres situacions per 
realitzar la posterior simulació.

Tanmateix, demanarem als alumnes que responguin a les següents qüestions:
1. Els personatges s'han identificat amb el paper? En què ho has notat?
2. La mateixa situació, produeix sentiments diversos a cada persona? per què?
3. Quan prens una decisió, tens present els sentiments de les persones que t'envolten?
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14. ELS MEUS AMICS SÓN ELS NOSTRES AMICS (activitat extreta del llibre “Educación 
emocional. Programa de actividades para Educación Secundaria Postobligatoria” de Güel, M. y 
Muñoz, J.)

Competència que es treballa
Competència per a la vida i el benestar

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
3, 5.1
Autonomia personal i habilitats socials:
1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.1

Objectius:
- Identificar qualitats en els companys
- Identificar necessitats dels companys
- Reflexionar sobre les relacions personals
- Valorar les relacions entre els companys de classe
- Mostraré per satisfer les necessitats dels companys

Procediment:

L'amistat es configura a través d'una relació. El grup classe provoca diferents tipus de 
relacions: conèixer-se millor, aconseguir harmonia i adquirir estratègies de comunicació 
afavoreix a la formació d'un grup d'aprenentatge. 
Durant una setmana cada alumne ser l'encarregat de fer més agradable la vida a l'aula d'un altre 
company, de tal manera que l'altre es senti bé, però que no sàpiga qui és el seu protector.

En un sobre estaran les fitxes amb el nom de tots els alumnes, el nombre de fitxes serà el mateix 
que el nombre d'alumnes. A cada alumne se li entregarà una fitxa on trobarà el nom del company 
del qual farà de protector. 

S'ha d'actuar de manera que s'aconsegueixi fer sentir bé a la persona que ens ha tocat per atzar, i 
descobrir els seus gustos i necessitats.

Per exemple, si em demana alguna cosa, li deixaré, si crec que necessita ajuda per fer els deures 
l'aniré a ajudar, si veig que està sol al pati, aniré a parlar amb ell/a

Posada en comú:
Després d'una setmana es realitzarà una reflexió grupal en la qual, el professor preguntarà a 
l'alumnat sobre l'experiència a través d'aquestes qüestions:
1. Com us heu sentit?
2. Heu descobert qui era el vostre protector?
3. Les relacions a la classe han canviat?
4. Us ha sigut fàcil conèixer les necessitats i els desitjos dels vostres companys?

Recursos: Fitxes amb els noms dels alumnes Temporalització: L'activitat es desenvoluparà 
durant una setmana. La reflexió no ha de durar 
més de 30 minuts.

Orientacions:

És necessari que per aconseguir l'objectiu no s'arribi a saber qui és el protector de cadascú.

Aquesta activitat es pot dur a terme tants cops com es cregui necessari, ja que no impedeix el 
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desenvolupament de la classe i, al mateix temps, disposa a l'alumnat a mantenir una relació 
relaxada i de bon clima dins l'aula.
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15. EL MEU COMPROMÍS

Competència que es treballa

Competència per a la vida i el benestar

Continguts (es corresponen amb els 
determinats al DOGC 5463)

Identitat personal i autoconeixement: 
1,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 4.1, 4.2
Autonomia personal i habilitats socials:
1.6, 1.7, 2.1, 2.2

Objectius:

- Practicar l'establiment d'objectius i aprendre aconseguir-los
- Experimentar que les persones del seu voltant o els recursos que té el poden ajudar a aconseguir 
les seves metes.
- Fixar objectius adaptatius

Procediment:

En  grup:  El  docent  parlarà  de  què  significa  el  compromís  i  posar-se  objectius.  Reflexió  dels 
recursos que cada un d'ells pot tenir, de la presa de decisions, etc

Individualment:  Cada  participant  escriurà  en  el  contracte  un  objectiu  per  aconseguir  en  dues 
setmanes.

En parelles:  S'explicaran  mútuament  els  objectius  marcats  i  es  faran  una  llista  de  tres  passos 
específics que els ajudin a aconseguir-ho. Signaran el contracte i els companys mutuament es faran 
de testimonis i es comprometran a ajudar-los a aconseguir el que s'han proposat (per exemple,  
quedant amb ell, trucant-lo per telèfon per veure com li va o donar-li consells).

Recursos: Un contracte per a cada participant Temporalització: 2 sessions de classe

Orientacions:

Seria interessant que el docent pugués donar un cop d'ull als objectius que s'han marcat tots els 
alumnes recordant el temps que tenen per acomplir-ho tant per a que es posin quelcom factible 
com per a aquells que s'hagin posat un objectiu potser massa fàcil que provin de buscar quelcom 
que pugui ser un repte. Per a evitar les frustracions i l'avorriment per falta de dificultat.
La segona sessió es dedicaria a fer una valoració posterior per veure què ha passat sempre des de 
l'aprenentatge i la millora tant els que ho han aconseguit com als que no. Per a no entrar en quins 
alumnes ho han aconseguit i quins no fer-ho des de la generalització i deixant que parlin els 
alumnes que volen.

Parlar de l'entorn com a facilitador (o no) dels nostres reptes, de saber posar-nos objectius que 
puguem acomplir i de la sensació de benestar.
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QÜESTIONARI

Edat:                  Sexe: H/D                            

Ciutat i barri:                                           

Centre d'estudi:

1.

a) Persones amb les que convius (nº de persones)

- Pares:                                                                        - Avis:

- Germans:                                                                  - Altres:      Qui?

b) Quantes d’elles tenen edat laboral (16-67)?

c) En relació a la situació laboral familiar, marca amb una creu X en quin d’aquests supòsits  

es troba la teva familia...

FAMILIAR Treballa Està a l'atur És jubilat o pensionista

Mare

Pare

Germana

e) Especifica si ho saps de què treballen les persones de la teva familia. Si no treballen saps si  

estan fent algun tipus de formació/curs? 

Per  exemple:  Si  he  posat  a  la  pregunta  1c  MARE  TREBALLA.  Aquí  posarem  MARE: 

Administrativa.  Si  hem  posat  MARE  ESTÀ  A  L'ATUR  aquí  posarem:  Curs  Manipulació 

d'aliments/No fa cap curs/No ho sé.

FAMILIAR  DE QUÈ TREBALLEN?

Mare

Pare

Germana



2. Vas rebre orientació acadèmica i/o professional dels diferents PQPI que s’impartien a la  

teva zona, per poder decidir quin s’ajustava més a les teves capacitats?

a) Si, vaig rebre orientació acadèmica i/o professional

b) No.

c) Simplement em van informar dels PQPI del meu centre educatiu.

4. Com vas conèixer el PQPI?          3. Has escollit fer el PQPI voluntariament? (Fes una creu X al costat de l'opció que més 

s'adequa)

a) Concensuat entre la meva família, l’escola i jo

b) Decisió pròpia.

c) No ho vaig decidir jo.

d) Per inèrcia.

e) Per què els meus amics també ho van fer.

f) Altres

4. Què t'agradaria fer després?(Fes una creu X al costat de l'opció que més s'adequa)

a) Seguir estudiant                                                    d) Encara no m’he plantejat res

b) Buscar feina                                                         e) Altres...

c) No ho sé

5. 

Fins a quin punt creus que fer el PQPI et pot ajudar per: 

(Fes una creu X al costat de l'opció que més s'adequa)
GENS POC UNA MICA BASTANT MOLT

Seguir estudiant
Buscar feina
Altres (indica a què et refereixes):

No ho sé

6.Vols comentar alguna cosa a propòsit del PQPI:
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