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Resum 
 
Les relacions que els alumnes estableixen amb la resta de la societat són 

imprescindibles pel seu desenvolupament i per la millora de la convivència. La 

importància d'aquestes relacions tant dins l'àmbit personal com laboral posa de 

manifest la necessitat de treballar aquests aspectes socials dins l'escola."  

 

En el context de l’ensenyament de la formació professional on els alumnes, en 

un temps pràcticament immediat, passaran a formar part activa del mercat 

laboral  serà totalment necessària eiinevitable potenciar les relacions amb la 

resta de les persones. Per tant, se’n pot extreure que la formació professional 

hauria de fomentar i facilitar estratègies i eines per tal de fomentar les relacions 

interpersonals. 

 

El present treball incorpora en el currículum de  Formació i Orientació Laboral 

de formació professional de grau mitja de màrqueting i publicitat, activitats 

basades amb l'escala de provenció de l'Escola de Cultura de la Pau, amb 

l'objectiu de millorar les relacions dins el grup i la convivència.   

Es proposa, doncs, que s’incloguin aquestes activitats per fomentar la 

convivència positiva a les aules de formació professional dins els documents 

del centre. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Paraules clau: Convivència escolar positiva, èxit escolar, formació 
professional, cohesió de grup. 
 

 
 



 
 

 

Objectius del treball 
 

• Analitzar la situació actual de la Convivència a formació professional 

 
• Enumerar els avantatges de la Convivència escolar positiva a l’aula de 

formació professional 

 
• Definir les diferents estratègies d’aprenentatge que fomenten la cohesió 

de grup. 

 

• Enumerar els programes que fomenten la convivència i que 

proporcionen eines als alumnes per millorar les relacions amb la resta. 

 
• Incorporar activitats seguint l’escala de provenció per fomentar la 

convivència positiva a formació professional a través del currículum de 

FOL. 
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1. Justificació 
 
L’augment dels estudiants a  la formació professional en aquests darrers anys i 

el poc reconeixement que tenen a Espanya a diferència d’altres països ha estat 

una de les motivacions que han portat a dur a terme aquesta proposta.  

 

L’observació que s’ha fet a un centre al llarg d’un mes, ha provocat interès per 

millorar la convivència dels centres de formació professional per tal de crear un 

bon clima a l’aula i aconseguir un ambient més afavoridor per motivar 

l’autoaprenentatge.  

 

Al realitzar el màster de formació del professorat s’ha treballat contínuament la 

convivència positiva a l’aula. Aquest fet no només ha provocat que els resultats 

acadèmics fossin bons, sinó que també hi hagués bones relacions entre els 

companys. S’ha aprofitat l’heterogeneïtat del grup com a cohesió, a més de la 

riquesa de poder observar diferents perspectives en qualsevol branca. Cada 

persona tenia coneixements diferents, degut a que provenien d’estudis 

diferents, de llocs i d’edats diverses. Però tot i així, no ha estat impossible 

aconseguir un bon ambient d’aula, de grup i llaços d’amistats que s’espera que 

siguin per a tota la vida. 

 

Aquest màster ha donat una visió molt diferent a estudis per adults, i ha 

demostrat que es pot aconseguir aprendre de forma més divertida. El fet de 

crear un espai on els alumnes es sentin a gust, amb llibertat d’expressió, 

sempre des del respecte i el diàleg entre les parts i arribar a acords sense 

produir-se conflictes, ha estat una tasca potenciada per tot el professorat, el 

qual ha aportat eines per fomentar la cohesió del grup. 

Els pilars de l’Educació del segle XXI segons  el Informe Delors a la UNESCO, 

citats per Zaitegui (2010,p.95) són: aprendre a conèixer, aprendre a fer, 

aprendre a viure junts i aprendre a ser. 
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2.La convivència escolar 
 

2.1 Concepte de convivència  

 

Convivència 

 Com diu Fernández, la convivència és el mitjà pel qual les persones es poden 

relacionar o interactuar en un entorn d’igualtat i respecte. La convivència no 

només és un factor necessari per el benestar de les persones, sinó que a més 

és imprescindible per l’exercici de una vertadera societat. Per aquest motiu, 

cada persona ha de ser capaç de: interactuar, interrelacionar-se, saber 

escoltar, participar, comprometre-se, compartir, discutir,   

reflexionar,...(Fernández, 1999)   

 

Conviure és un procés permanent, dinàmic i de construcció col·lectiva. Una 

cultura de convivència es veu beneficiada a mesura que s’interactua i es 

relaciona amb més persones, en aquest cas, és quan realment es resolen els 

conflictes de forma pacífica, que en tot cas no són evitables, però si que quan 

es produeixen es resolen de forma favorable. (Fernández, 1999). 

 

Convivència escolar 

La convivència escolar es troba constituïda pel conjunt de relacions humanes 

que s’estableixen entre tots els actors de la comunitat educativa a través d’unes 

normes i regles comunes. (Prados, 2007). 

 

Convivència positiva 

Una de les autores més rellevants en l’àmbit de convivència positiva és Zaitegui 
que defineix la convivència positiva com: 

La convivencia positiva es aquella que se construye día a día con el 
establecimiento de unas relaciones, consigo, con las demás personas y 
con el entorno, fundamentadas en la dignidad humana, en la paz positiva 
y en el respeto a los DDHH(Zaitegui, 2004) 
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Percepció la convivència 

 

La convivència és el fet de conviure en societat, al marge de la definició de 

Fernández, Padros o Zaitegui, les persones ens caracteritzem i ens diferenciem 

de la resta dels éssers , pel fet de que tenim la necessitat de conviure en 

comunitats educatives, que cada vegada  són més àmplies i diverses. (Patrick, 

2011 citant a Scheler) 

 

Boqué, una autora rellevant en estudis de convivència, juntament amb altres 

investigadores, cita la importància de la convivència afirmant que : “un clima de 

convivència positiu a l’aula, més enllà de contribuir al benestar d’alumnes, 

assenta les bases per una cultura de pau en el món” (Boqué, Codoll i Escoll, 

2008) 

Orte, Vives i Escoda a través de la idea de que els centres escolars han de ser 

llocs segurs per l’aprenentatge amb la fi d’evitar la vulneració dels drets. Elles 

parlen de que els mitjans de comunicació, aprofiten fets violents que ocorren a 

l’escola, per ser titulars a la premsa, i això provoca una percepció d’ inseguretat 

a la educació i alarma social. (Orte, Vives i Escoda, 2014, unidad 5). 

 

A Espanya, no només surten titulars de la qualitat del nostre ensenyament, com 

els resultats dels “informes Pisa”, on situen Espanya a la coa de l’educació, 

sinó també fets puntuals que no reflecteixen tampoc la situació real de la 

convivència. Les notícies de bullyng, bastant present als titulars de nostres 

diaris a l’actualitat, són fets puntuals que distorsionen la realitat de la 

convivència en els centres, per ser notícia. 

La definició de la paraula “convivència” és molt àmplia i comprèn multituds 

d’aspectes i percepcions de del que s’entén per una bona convivència. Els 

mitjans més habituals per mesurar l’estat de la convivència a escolar,  és a 

través d’enquestes a diferents membres de la comunitat educativa, les quals 

valoren la percepció  de la convivència de forma subjectiva als diferents 

membres que formen la comunitat educativa, com per exemple en l’estudi 
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estatal sobre la convivència escolar en l’educació secundària obligatori que 

realitza el Ministeri de Educació i formació professional a Espanya al 2010 

(Ministerio de Educación, 2010). 

  

Les enquestes de satisfacció en matèria de convivència al alumnat, centre i 

famílies, extreuen la conclusió de satisfacció de la convivència escolar 

(Defensor del Pueblo-UNICEF,2007) 

 

2.2 Legislació estatal i autonòmica 

 
 
Són nombroses les modificacions de les lleis en matèria de l’educació, no 

obstant això, es realitza una breu pinzellada d’elles en matèria de convivència, 

per tal analitzar l’evolució de les accions per millorar la convivència en els 

centres tant des la normativa Estatal com de les normatives autonòmiques de 

les Illes Balears.  

 

 
Legislació d’àmbit estatal  

 

 Durant la vigència de la Llei d’Educació dels setanta, l’educació es basava en 

ensenyament exclusiu, no era obligatori estudiar fins els 16 anys, ni tampoc hi 

havia una oferta educativa com l’actual. Les promocions posteriors sempre 

eren millors que les anteriors (Llei General de l’Educació 1970). No es parlava 

de Convivència, ni tal sols es feia menció a la diversitat, ni es podia suposar el 

terme de  la inclusió en els centres. 

 

Arran de la Constitució Espanyola, al 1978, l’educació és reconeguda com a 

dret fonamental. Contempla l’educació com el desenvolupament de la 

personalitat humana en el respecte i els principis democràtics de convivència i 

dels drets i llibertats fonamentals. Aquesta Llei suprema de l’Estat Espanyol, 

reconeix per primera vegada; el dret de l’educació per tots, i de forma implícita 

que l’educació s’ha de basar en principis de convivència. (CE, 1978, art 27). 
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Als anys 90, els joves atribuïen poca importància a la formació no obligatòria, 

per aquest motiu sorgeix una nova Llei, la LOGSE, que amplia l’educació 

obligatòria fins els 16 anys d’edat. En aquesta època, apareixen multituds de 

moviments migratoris d’altres Estats a Espanya, la incorporació en edat 

avançades de joves en l’educació sense conèixer la llengua, provoca juntament 

amb l’augment d’estudiants que de forma forçosa han de continuar en el centre, 

nous conflictes, que fins aleshores no havien existit fins aquests moments. Els 

docents experimenten un mal estar, degut a que no saben com fer front a 

aquesta nova  situació. (LOGSE 1990). 

 

La LOE (2006) incorpora el concepte de “qualitat” i la importància del 

compromís de tots els ciutadans en l’educació, així com, la necessitat existent 

en la convergència amb Europa amb el sistema Educatiu Espanyol. La LOE,  

de forma explícita cita principis de convivència com la llibertat i la tolerància. 

(Orte, Vives i Escoda, 2014, ud5). 

La LOE, a més incorpora com a caràcter innovador el “Pla de Convivència” com 

a projecte educatiu de centres.(art.121.2). 

 

 La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat 

Educativa, introdueix  millor conscienciació i sensibilització amb aspectes de 

violència de gènere i de discriminació, i considera  l’equip directiu i el 

professorat autoritat pública.  La LOMCE(2013), estableix en el seu article 124, 

la importància de les mesures correctores, el caràcter restauratiu d’elles, i 

l’expulsió del centre en aquells alumnes que atemptin contra la dignitat de les 

persones. (Orte, Vives i Escoda, 2014, ud 5). 

La LOMCE, estableix  els apartats que el “Pla de Convivència” del centre haurà 

de disposar, aquests apartats contemplen les  accions de no discriminació i 

inclusió educativa que s’establiran els centres.(art.124 LOMCE) 
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Com s’analitzarà a posteriori, les necessitats educatives especials, minories 

ètniques, desfavorides, poblacions immigrants,... són grups amb majors 

dificultats de convivència que la resta, són més vulnerables i més dèbils a l’hora 

de desencadenar conflictes, pel fet de ser minories. (Muntaner, 2010). 

 

Com s’ha vist; la LOE i la LOMQUE com a caràcter innovador, obliguen als 

centres a elaboració del Pla de Convivència1, el qual, incorporaran a la 

programació general anual(PGA) i contemplarà les accions per millorar la 

convivència i prevenir conflictes. I en cas de que ocorri algun conflicte, 

establiran els protocols que s’hauran d’aplicar i com actuar en el centre. 

 

 

Legislació d’àmbit autonòmic de convivència 
 

• Drets i deures dels alumnes en normes de convivència. 

Decret 121/2010 de 10 pel qual s’estableixen drets i deures dels alumne i les 

normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons 

públics de les Illes Balears, a nivell estatal el que estipula el RD 732/1995 de 5 

de maig.  Contempla accions de prevenció i correcció de conflictes, a més de 

definir la negociació d’acords educatius2. També enumera els incompliments de 

normes de convivència i les accions correctores d’aquests. 

Per l’altre banda anomena els drets a l’educació, i el dret que les mesures 

correctores siguin proporcionals a la conducte de l’alumne, i sempre 

encaminades a millorar el procés educatiu de l’alumne. 

Per l’altre banda estableix com a principals deures: l’estudi, el respecte als 

professors i als companys i la solidaritat amb ells, a participar en el centre i de 

respectar els membres de la comunitat educativa, i a complir les normes de 

convivència recollides en el reglament d’organització i  funcionament del centre. 

 

                                                
1 Desenvolupat en aquest mateix punt, amb més detall vegeu la següent pàgina. 
2 Article 40 i 44 del  Decret 121/2010 de 10 pel qual s’estableixen drets i deures dels alumne i 
les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de 
les Illes Balears. 
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També apareix la creació de l’Institut per a la Convivència de les Illes Balears 

 

2.3  Programes i estudis de convivència 

 

L’ institut per a la convivència.  

Dins l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears també hi ha canvis 

importants en matèria de convivència. Un d’ells és la creació de l’Institut per a 

la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears, anomenat d’ara en endavant 

CONVIVÈXIT. (DECRET 72/2009, de 23 de octubre, de modificación del 

Decreto 10/2008, de 25 de enero, por el cual se crea el Instituto para la 

Convivencia y el Éxito Escolar de las Illes Balears (BOIB 29/10/2009 núm. 159) 

 

CONVIVÈXIT és defineix com un òrgan consultiu i cita com a principals 

objectius que: 

dependr an no nomes dels seus re cursos humans i econòmics,  sinó́  
també ́ de la coor di naci ó́ , la parti cipaci ó́  i el suport d’alt res sector s de 
l’Adminis tració́ o de l a Comunitat.(Govern de les Illes Balears ,sd) 

 
Els seus principals objectius, com cita la plana web del CAIB: 
 

• Assessorar a la comunitat educativa en cas de conflictes. 

• Prevenir i fomentar la convivència positiva 

• Coordinar-se amb institucions i entitats que treballen la convivència. 

• Comunicar i difondre informació i recursos per a la millora de la 

convivència. 

• Elaborar i difondre normativa referent a convivència. 

• Avaluar la convivència escolar a les Illes Balears. 

CONVIVÈXIT, cita que el Pla de Convivència ha de : 
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Val orar , el aborar  i  dif ondr e la legislaci ó́ necessària referent  a nor mes,  

plans de convivència i funcions de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit 

Escolar3  (Conselleria d’Educació, sd)  

L’institut per la convivència en la forma d’avaluació de la seva tasca anomena: 

l’elaboració de les memòries anuals de Convivència Escolar, foment de 
mesures per l’autoavaluació de la convivència per l’elaboració dels Plans 
de Convivència dels centres educatius, l’establiment de convivència de 
col·laboració amb entitats de l’Administració(IBESTAD), la Universitat o 
de la comunitat per tal d’establir altres estratègies d’avaluació conjuntes i 
per acabar la difusió de resultats de les avaluacions realitzades 
anualment (CAIB,2017) 

 

El Pla de Convivència (2015-2019)     

L’elaboració del Pla de Convivència és pràcticament recent, des de l’any 2008 

s’encomanà la funció a la Conselleria d’Educació i Universitat, en concret al 

departament de Convivència i l’Èxit Escolar, el qual depèn de la Direcció 

General d’Innovació i Comunitat Educativa.  Aquest Pla, serà la guia que 

seguirà aquesta Comunitat autònoma durant els anys 2015-20194.(Conselleria 

d’Educació, sf) 

Qualsevol plantejament sobre convivència escolar s’ha d’elaborar des del punt 

de vista sistemàtic i comunitari i segueix destacant que sempre s’ha de fer amb 

la participació de tota la comunitat educativa i el lideratge d’equips directius 

implicats. (Conselleria d’Educació, sf) 

En la seva justificació sosté que el moment actual, és clau, ja que els centres 

estan generant projectes interessants d’innovació relacionats amb els valors, la 

solidaritat, l’educació emocional, la resolució de conflictes,.. i poden servir de 

guia per altres centres.  

  

Els centres  han de disposar d’un Pla de Convivència els quals formin part del 

Projecte Educatiu de Centre (PEC), i en el seu article 28 anomena el contingut 

obligatori d’aquests plans de convivència, i tot seguit al seu article 29 afirma 

                                                
3 Vegeu document web: http://www.caib.es/sites/convivexit/f/218297 
4 Veure al document web: http://www.caib.es/sites/convivexit/f/218297 
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que a més cada centre haurà de disposar d’un coordinador de convivència i 

d’una comissió de convivència  i les principals funcions d’aquests. També 

remarca la importància del funcionament d’aquesta convivència, així com el 

servei de mediació escolar com estratègia de resolució de conflictes 

 

La creació d’aquest institut, és un fet important a les Illes Balears, perquè 

promou la millora de la convivència a través d’aquest òrgan el qual coneix i sap 

les característiques de la comunitat de les Illes Balears que  són comunes 

pràcticament en totes les Illes i diferents de la resta d’Espanya. La creació 

d’aquest institut,  és un avenç en termes de millora de la convivència en l’àmbit 

educatiu de les Illes Balears i marca un abans i un desprès en la convivència 

escolar. 

 

Autors i estudis en matèria de convivència. 
 
Existeixen nombrosos estudis realitzats sobre el malestar dels docents, de 

problemes de disciplina a l’aula, maltractament escolar (Ortega 1994; Orte i 

March 1997), la tolerància de resposta de les agressions, violència racista 

(Aguado,1994, Zaitegui, 2010) entre d’altres. 

 

La importància del desenvolupament personal lligat a l’educació de valors, la 

lluita contra la discriminació, fonamentar l’autonomia, cada cop cobra més 

importància en l’educació (LOGSE 1990).  És una època on la tecnologia es 

cada vegada més freqüent en la societat, i les aules no n’és un escenari  aliè. 

Hi ha programes i estudis com: “Convivir es vivir” (Carbonell, 1999) o SAVE 

(Ortega,1998). 

 “Convivir es vivir” de l’autora Carbonell i té els seus inicis a Madrid, consistia 

en un programa de formació al professorat sobre aspectes organitzatius i 

curriculars de tots els membres de la comunitat educativa a favor de la 

convivència i fomentar la no violència.  

 

Ortega, al 1998 va proposar un model d’intervenció entre els maltractaments 

entre iguals, i el desenvolupament del programa “SAVE”, juntament amb 
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professionals.  Aquests programes utilitzen tècniques de grups heterogenis, de 

motivació, de bones relacions, de millora de l’aprenentatge en els centres on 

sol·liciten recolçament i es realitza un informe al respecte de la situació 

detallada de convivència del centre i a partir d’aquest, es realitzen propostes 

d’accions per tal de millorar a través de tècniques els conflictes i establir unes 

relacions i convivència positiva. (Ortega, 1998) 

 

Els primers treballs relacionats amb la convivència de MªJosé Díaz Aguado 

(1994,1999), els quals es centraven a treballar la tolerància com a resposta a la 

violència racista, cultural i les agressions. 

 

Orte, March i Ballester entre 1996 i 1999- fan referència al tema de bullying en 

un projecte d’investigació on comproven les preocupacions en convivència 

escolar d’aquells moments. És una època on els professors reclamen menys 

ràtios d’alumnes per classe, disminució de canvis en la legislació educativa, 

més recursos,  més participació de les famílies en educació. Citat per Orte, 

Vives i Escoda, (2014) 

 

 

Esperanza (2001) desenvolupa “Programas de Educación para la Tolerància y 

Prevención de la Violència de los Jóvenes) on es demostra l’efectivitat  de la 

integració, i la qualitat de vida de l’escola i la competència educativa del 

professorat, donant com a resultat la millora de les relacions entre professorat i 

alumnat, en el desenvolupament d’activitats per a la millora de les habilitats 

socials, solució de problemes, cooperació, solidaritat, eficàcia de l’educació de 

valors, l’empatia,.. per tal de millorar la convivència. 

  

Arias y Moretin (2000-2004), desenvolupen el programa “CONPA” on 

determinen que detectar, analitzar i millorar els nivells de convivència i prevenir  

situacions d’assetjament, mitjançant la formació i el recolzament al professorat 

per tal de desenvolupar habilitats per fer possible aquest clima, és un fet 

positiu. Ho realitzen mitjançant el programa “Convivir es Vivir” de Carbonell. Es 
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va portar a terme a quatre centres de Palència i en tres etapes; primera, 

formació del professorat; segona, implantació d’un pla d’activitats que 

responien a les necessitats de l’alumnat i tercera es va informar dels resultats 

obtinguts.  

Arias y Moretin, el que fan és seguir desenvolupant la importància de l’estudi de 

na Carbonell, però el fet de posar-ho en pràctica i creure en ell, és important 

per tal de fomentar-ho. 

 

Trianes (1996, 2001) dóna importància a treballar les habilitats socials de 

l’alumnat per tal d’aconseguir persones amb millor desenvolupament personal. 

Tot gira al volant de l’alumnat. Idea quasi contraposada a Jares, on dóna 

importància a l’organització del centre. 

 

Jares(1997) introdueix el terme de conflictes i resolució pacífica d’ells i es 

planteja que per millorar la convivència als centres escolars és important 

analitzar l’organització d’aquests, qüestió que fins aquests moment no s’havia 

introduït. Per això, Jares, proposà transformar els conflictes en béns socials. 

Parteix de la idea que  els centres han d’estar creats amb democràcia, i quan 

es produeixen conflictes, es solucionin i donin com a resultats millores.  

 

Com anomena Zaitegi (2010), Casamayor, al 1998 obrí una nova perspectiva 

sobre la convivència, on els professors no eren els únics responsables de que 

la convivència funcionés, també els alumnes i el conjunt de la comunitat 

educativa. Per això varen sorgir els programes de mediació de conflictes en 

centres, sobretot de secundària, com són programa de mediació País Basc 

1993, Barcelona 1996 (Boqué 2002), de Madrid 1998 (Torrego 2002) realitzen 

tasques de mediació i introdueixen el terme de “cultura paz”, que és l’objectiu 

final de tots els programes que es porten  a terme amb l’objectiu de millorar la 

convivència. 

 

Torrego (2006) afirma que s’ha de conviure amb normes de convivència i que 

són per complir-les en tot el centre, però aquestes normes han de tenir 
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resolucions en cas de conflicte de forma democràtica. Proposa d’una banda: la 

mediació per trobar un acord entre les parts afectades i per altra dotar 

d’habilitats a l’alumnat per resoldre de forma pacífica aquests conflictes. 

Aquests estudis remarquen la importància de fomentar la convivència en 

l’educació i la necessitat d’un bon clima d’aula per aconseguir no només una 

ensenyança més efectiva, sinó també un benestar social millor per el conjunt 

de la comunitat educativa. També analitzen el concepte de diversitat a l’aula i la 

importància del treball entorn aquest aspecte, cada vegada més freqüent, per 

tal d’aconseguir una convivència positiva a l’aula. 

 

Alguns estudis analitzen la inclusió com: l’estudi de “SAVE THE CHILDREN 

ESPAÑA(2002)”, proposats per Ortega al 1998,  on s’analitza el grau de 

qualitat de la inclusió a Espanya, va arribar a la conclusió que quedava un llarg 

recorregut per seguir, ja que encara hi havia zones en les quals segregaven els 

alumnes per rendiments acadèmics5, fet que provoca un dels principals factors 

d’exclusió dins del sistema educatiu (Ministeri d’Educació, 2011). 

 

La UNESCO  estableix que la inclusió de la infància amb necessitats especials 

o bé que formen part  de minories ètniques, desfavorides, poblacions 

immigrants, comunitats remotes, aïllades o barris urbans marginals, així com 

d’altres exclusions a  l’educació, hauran de ser part integrant de les estratègies 

per arribar a una educació per tots al 2015. (Solla, 2013). 

 

 

2.4 Convivència escolar positiva. 

2.4.1 Valors de la convivència positiva 

 

                                                
5 Una de les causes de diferenciació per rendiments acadèmics pot ser: per  desconeixement 
de l’idioma per part dels alumnes, aquest fet, provoca una segregació dins la mateix aula, 
deixant de fomentar la inclusió. 
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Pérez anomena alguns dels valors que ajuden a fomentar la convivència a a 

l’aula. A més, proposa que es treballin per aconseguir millorar el l’ambient de la 

classe i el clima entre els alumnes. (Pérez,2017). 

Aquests valors són: la tolerància, la responsabilitat, la empatia, la solidaritat, el 

respecte, la pau, el diàleg, la igualtat, la ciutadania, l’autoestima i generositat, 

amor, honestedat i la humilitat. (Pérez,2017). 

 

Tots ells són comuns a altres autors que parlen de valors que han  de tenir les  

persones per millorar les seves relacions.  

 
Valors que dificulten la Convivència positiva 
 
Pérez per un altre banda contempla també aquells valors poden dificultar als 

alumnes per construir cohesió de grup. I anomena valors com; l’individualisme, 

l’egoisme, la violència, la intolerància, la competitivitat no positiva, els perjudicis 

i l’homofòbia.(Pérez, 2017) 

 

 Segons Boqué  i altres autores existeixen una seria de variables  d’espai i 

temps que quan no estan clares  poden dificultar la convivència, per aquest 

motiu, s’han d’explicar i posar en comú entre l’alumnat i els docents, aquests 

aspectes,  segons Boqué i altres autores són: 

 

- Rols i rituals: formes de cortesia existents, i normes d’educació establers 

com són; tocar la porta, aixecar la mà, saludar a l’entrada,... 

- Diferenciació d’espai i temps: aquesta variables la defineixen que s’han 

de posar unes pautes sobretot en els espais que hi ha en el temps morts 

de canvi de classe, on la presència d’un adult, pot disminuir la tensió i 

conflictes 

- Coneixement grupal i individual: la importància del docent en conèixer 

els seus alumnes, pot ajudar a disminuir els conflictes. El fet de que 

conegui el rol que aporta al grup, pot ajudar a adoptar certes mesura o a 

determinar algunes actuacions. 
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- Imatge docent: la imatge que el professor transmet als alumnes, és 

important, ha d’actuar exemple.  

- Respecte: El professor baix cap circumstància pot adoptar mesures de 

humiliació cap a l’alumnat, ni tampoc ha de permetre faltes de respecte 

cap a ell mateix ni cap als companys. 

- Punt de vista positiu: El professor mai ha de perdre l’esperança i el 

desànim, ja que hi pot haver grups més complicats de treballar d’altres. 

- Codi d’actuació: En cas de conflicte, no s’ha d’actuar de forma 

improvisada, en tot moment cap a evitar actuacions que poden dificultar 

les accions posteriors. Calmar la situació és millor que potenciar un 

enfrontament. Evitar enfrontaments és totalment necessària per 

potenciar la bona convivència.  

(Boqué, Codoll i Escoll, 2008) 

	
 
 
Accions per millorar la convivència 
 
La normativa actual contempla que tots els centres han de disposar d’un Pla de 

Convivència, explicat anteriorment, on treballin accions de millora de les 

relacions de la comunitat educativa, i potenciïn les relacions entre la societat.  

Aquestes accions establertes pel centre, no fan diferenciació entre els diferents 

estudis  que existeixen (ESO, batxillerat i formació professional). 

 

Donen especial importància als estudis primerencs, per el citat anteriorment 

sobre que si es realitza una bona prevenció a edats primerenques, sovint els 

problemes no es generen en posterioritat. 

 

Utilitzen mediadors sociomètrics som és el CESC, aplicació de mediació entre 

els alumnes,  mètode PIKAS6, els diferents protocols esmentats en els apartats 

anteriors,… són mesures de prevenció i detecció de possibles conflictes. 

                                                
6 Explicat a l’annex 5 d’entrevistes, en concret la nombre 10. Juntament amb l’annex 6 
d’explicació del mètode Pikas, per el pròpi autor. 
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Per aquesta raó, és cert que hi ha mètodes i mediadors que ajuden a portar a 

terme aquesta tasca i sobretot a detectar inici de problemes o possibles 

problemes futurs.  Poden ser útils, però també és imprescindible treballar valors 

dia a dia a l’aula.  Teixeidó anomena les mesures que considera idònies, i parla 

del sistema de sancions i del seu caràcter punitiu que tenen com a forma no 

idònia per fomentar la convivència i la cohesió de grup. 

 

Les accions de prevenció i intervenció de Teixeidó s’agrupen en: 

 

-Democratització de la vida dels centres: Adoptar hàbits organitzatius que 

fomentin el diàleg, per aconseguir de forma democràtica, la resolució dels 

conflictes de forma pacífica. 

 

-Resolució de conflictes de forma pacífica, citant a Boqué per Teixidó, anomena 

que interioritzar les normes coma a una cosa pròpia,  i decidits en democràcia 

entre tots, provoquen un compromís d’un mateix amb la comunitat. La 

mediació, posada en marxa de procediments per el diàleg i la negociació. 

 

-La integració escolar: la integració dels estudiants social i escolar, constitueix 

un objectiu fonamental, la diversitat actual, fa que sigui més necessària com 

estratègia per prevenció de racisme, xenofòbia i la violència de gènera 

-Educació en valors: potenciar valors democràtic i de respecte dels drets 

humans.  

 

-Desenvolupament de capacitats de relació interpersonal. Per intervenir davant 

problemes de violència escolar, s’han de fer públics. Els fonaments com cita 

Teixeidó, es troben en aquesta relació oculta entre agressor i víctima.  Per 

aquest motiu  proposa fomentar habilitats comunicatives com són: escoltar, 

argumentar, llenguatge gestual...), socials com: assertivitat, presa de 

decisions, ... que contribueixen al creixent de l’autoestima i és una eina 
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poderosa per a la prevenció de la violència a l’escola (Segura i Arcas, 2004) 

citat per Teixidó. 

 

 

LA PROVENCIÓ 
 
Cascón citant a J.Burton, defineixen el terma de provenció com: una explicació 

adequada del conflicte, inclòs la seva dimensió humana, un coneixement dels 

canvis estructurals necessàries per eliminar les causes i una promoció de 

condicions que creen un clima adequat i afavoridor de unes relacions 

cooperatives que disminueixen el risc de nous conflictes, aprendre a tractar i 

solucionar els mal entesos abans que arribin a una situació crítica. 

Es tracta de promoure una serie d’habilitats i estratègies que permeten 

l’enfrontament del conflicte. Posar en marxa unes bases. (Cascón,sf,  15) 

Per aquest motiu. Cascón, proposa una escala de provinció, on a l’esquerra es 

troben es troba la matèria per treballar amb l’alumnat i a la dreta les 

implicacions que te per el professorat. 

Taula:1	Escala	de	provinció	de	Cascón.	

	 	 	 	 	 	
      
     

COOPERACIÓ 

    
COMUNICACIÓ   

   
CONFIANÇA   

 
  

ESTIMA   
  

 
CONEIXEMENT   

   PRESENTACIÓ   
    

      
      
      
	 	 	 	 	 	Font: Elaboració pròpia de la idea de Cascón. 
 
 
Les habilitats a treballar citades per Cascón són: 

• Crear un grup d’ambient d’estima i confiançaàLes persones tenen les 

necessitat bàsiques de pertànyer en un grup i el d’identitat, és a dir, la 

necessitat de sentir que formem part d’un grup i que som valorats i 

acceptats tal com som.  Sempre sota un clima de confiança.   
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Treballar l’autoestima i estima als altres és clau. 

• Afavorir la comunicació: Fomentar la comunicació, l’escolta activa, el 

diàleg. 

• Presa de decisions per consens: potenciar la reflexió, empatia, la 

tolerància, l’esperit crític,.. 

• Treballar la cooperació; treball en equip, fomentant el respecte, la 

solidaritat, l’estima d’un mateix, la motivació,... 

Per Cascón la provenció és el primer esglaó de l’escala de la convivència.  

Taula:2	Piràmide	per	fer	front	als	conflictes.		

 

Figura: Extreta de Cascón, sf. Documento:”Pirámide de herramientas para abordar conflictes”. 
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Cascón, en un document d’ironia de la resolució de conflictes, realitza una 
infografia  des de la ironia sobre la resolució d’un moviment americà contra la 
guerra. 7 

Boqué i altres autores, anomenen els mateixos valors que l’escala de 

provenció, però afegeixen un esglaó més, l’elaboració dels conflictes. Aquesta 

elaboració de conflictes el defineixes com: “els conflictes són el motor de canvi 

que ajuda a revisar objectius i pautes instaurades” (Boqué, Codoll i Escoll, 

2008). 

Boqué l’escala de provenció, anomena com a set fases de creació de grup, 

però coincideixen les fases amb l’escala de provenció. Boqué, Codoll i Escoll, 

2008) 

 

2.4.2 Variables necessàries per fomentar convivència  positiva a l’aula 

 
La idea de Teixeidó perquè es pugui educar i fomentar la convivència positiva a 

l’aula és necessària: 

 
• Grup de professors interessats i constituïts en el projecte. 

• L'obtenció del reconeixement i el compromís del claustre i del centre.  

• Un coordinador docent elegit i amb motivació 

• Establir pautes i pla de formació per el professorat 

• Participar d’un pla de formació 

• Seguiment del disseny del projecte per un assessor psicopedagògic del centre 

• Dissenyar un pla realista 

• Participació en el projecte d’assessors externs, tan de caràcter formador com 

investigadors  i experts en la matèria de la convivència. 

• Comptar amb el reconeixement, recolzament i impuls de les institucions. 

 
Sintetitza Teixidó la seva idea afegint: 
 

Els programes han d’ésser adaptats a les necessitats, les característiques i les 
                                                
7 Veure annex 7. Infografía irònica de comparació de resolució de conflictes escolars, amb una 
paradoxa de moviment contra la guerra americà. 
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possibilitats de cada centre. Constitueixen un recurs que convé conèixer per aprofitar el 
treball fet, per adoptar els materials i activitats que es considerin útils, per adequar-ne 
d’altres, per combinar enfocaments de diversa procedència, etc. Els centres han 
d’adaptar-los a les seves necessitats i possibilitats; la qual cosa implica l’assumpció de 
responsabilitats. (Teixidó, 2007) 

 

Per fomentar la convivència Teixidó proposa la següent fases: 
 
 

Taula:3	Fases	a	seguir	segons	Teixidó	per	millorar	la	convivència.	
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Teixidó 
 
 
Per Boqué i altres autores, hi ha més variables per fomentar la bona 

convivència a l’aula, per exemple cita al paper dels tutors o professors, citant la 

idea que els docents han de plantejar activitats i organitzar els grups pensant 

en la productivitat d’ells.  

 
 
Avantatges de cohesionar el grup 
  

Cohesionar un grup  és necessari, Boqué  cita trets com: la necessitat de 

socialització de les persones amb el seu entorn, l’objectiu comú del grup, 
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pertinença a un grup de persones similars, identitat, construcció de valors i 

pautes de comportament,... són fets que units provoquen cohesió de grup.  

(Boqué, Codoll i Escoll, 2008) 

 
 
 

2.5 Evolució de les estratègies d’aprenentatge 

  
La forma en com els alumnes aprenen és important per aconseguir un 

aprenentatge significatiu, per aquest motiu es fa un breu repàs de les 

metodologies que en més raó fomenten la bona convivència. 

 

Així, com cita Gómez citant a Edgar, d’una forma resumida i visual és pot 

observar la forma d’aprenentatge: 

Taula:4	Piràmide	d’aprenentatge	per	sentits.	

 
Font: Immaculada Gómez Pulido(2017). Estratégies didàctiques de formació del 
professorat. 
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Les estratègies segons Edgar més idònies per aprendre són aquelles que van 

encaminades a dir i a fer, a fer, a decidir i discutir, a veure i escoltar, a veure, a 

llegir i a escoltar. 

Les que demostren que tenen un aprenentatge més significatiu són aquelles 

que els alumnes desenvolupen una activitat més activa, participativa i pura. 

Per aquesta raó, les activitats, aniran encaminades a que els alumnes facin, 

diguin, discuteixin, ... 

 

No obstant això, s’ha de destacar que les metodologies que fomenten la 

socialització són aquelles que permeten una major convivència positiva a l’aula. 

 

Característiques de l’aprenentatge tradicional  vs del s.XXI 

Taula:5	Estratègies	d’aprenentatge:	comparativa	tradicional	i	s.XXI	
 

Sistema tradicional Sistemes del S.XII 

Centrats en el docent: didàctiques Centrats en la interactivitat i cultura social 

Estímuls d'un únic sentit Estímuls multisensorials  

Progrés unidireccional per un únic itinerari Evolució multidireccional en diferents 
itineraris formatius 

Un únic mitjà d'aprenentatge: els llibres Usos de noves tecnologies i nous 
processos  de transmissió de  la informació 

Treball independent i aïllat Treball social (cooperatiu i col·laboratiu) i 
potenciació de la intercomunicació i diàleg 

Passivitat en el procés d'aprenentatge Procés d'aprenentatge actiu, dinàmic i 
mitjançant la investigació i el descobriment 

Aprenentatge basat en la memorització-
retenció i repetició 

Aprenentatge reflexiu, selecció personal de 
la informació, interconnexió de dades, 
potenciar el pensament crític i la presa de 
decisions personals 

Resposta reactiva Respostes proactives 

Context aïllat i artificial Context social i realista 

Font: GP, R. (2013). Teorías de Aprendizaje y Propuestas pedagógicas en el siglo XXI (Tesis, 

Universidad de Salamanca. 
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Es pot resumir que el canvi en la formació tradicional basada en  la classe magistral, on 

l’alumne tenia una actitud passiva i només existia una única metodologia a un sistema 

on hi ha multitud de metodologies en un currículum flexible i on l’alumne és el 

protagonista del seu propi aprenentatge. 

 En definitiva, com Ocaso afirma, que el més important en com es transmeten que en el 

que es transmet. (Ocaso,2015) 

 
Noves competències  necessàries de l’educació del segle XXI 
 
La Fundació Telefònica, en un estudi recent, anomena 20 claus educatives per 

el 2020. Estableix pautes a seguir per adaptar-se a les necessitats socials, 

econòmiques i tecnològiques del s. XXI, així com els rols dels professors, 

família i propis estudiants.  

Aquestes claus per l’aprenentatge han de ser: 

 

1. Formar els individus per el segle XXI, amb competències com; la 

creativitat, emprenedoria, crítics, competents en el món digital, amb 

destreses socials i que s’adaptin a ambients de treball diversos. 

2. La inclusió social com eix per el desenvolupament sostenible de les 

comunitats. 

3. Lideratge institucional: construir sentiment de comunitat, unit amb l’ús de 

les TICS. 

4. Extreure la intel·ligència col·lectiva; l’ésser humà és social per 

naturalesa, per això és important aprofitar la societat digital oberta. 

5. Continguts+ pedagogia+ tecnologia; afegint que la tecnologia, només 

aporta més, no reinventa la pedagogia. 

6. Noves metodologies d’educació. La importància d’utilitzar TIC a 

l’ensenyança provoca un plantejament metodològic diferent a més  

d’aprenentatge pels docents en impartir els continguts amb la pedagogia 

aprofitant la tecnologia. 

7. La ruptura del mite “natius digitals”; Els docents pensen que els joves 

tots són natius digitals, i aquesta afirmació no és certa. Molts dels 

alumnes no dominen les noves tecnologies. 
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8. Fomentar la creativitat; L’alumne neix sent creatiu, el sistema ha de 

proporcionar mecanismes perquè segueixin desenvolupant aquesta 

creativitat 

9. L’educació emocional; l’objectiu principal de l’Educació, hauria de ser 

que tots els alumnes arribin a un punt de benestar social i emocional 

òptim.  

10. Cooperació entre família, escola i comunitat; la educació és per part de 

tots. 

11. Lideratge sense burocràcia; L’educació hauria d’estar enfora de la 

burocràcia i centrada amb la pedagogia. 

12. El desenvolupament de competències; la societat digital requereixen 

competències que els sistemes educatius haurien de desenvolupar com 

són l’autonomia, l’adaptació, els tractaments de la informació entre 

d’altres i la  reforma del currículum. 

13. Com objectiu dels alumnes; l’aprenentatge. Els alumnes han d’aprendre 

de forma natural, per aquest motiu és important arribar als seus 

interessos. 

14. La formació del docent; s’hauria de fomentar l´ús de les noves 

tecnologies 

15. Fomentar nova tecnologia de l’aprenentatge; l’educació entesa com més 

enllà de l’escolarització. 

16. Els aprenentatges fora dels ambients no formals o informals van en 

augment, per aquesta raó s’hauria de donar la importància als beneficis 

d’aquests tipus de formació. 

17. L’aprenentatge no es troba en els continguts sinó en les interaccions que 

se produeixen al voltant d’ells.  Per això; agregar, remesclar  i posar en 

pràctica els coneixements. 

18. Adaptar la formació a la demanda: la societat i l’escola s’ha d’adaptar a 

les demandes socials de cada moment. 

19. Formar a ciutadans, no només professionals. Pensar més amb les 

persones, el professional sortirà. El sistema ha de ser capaç de crear 

ciutadans capaços de desenvolupar-se en tots els nivells socials. 
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20. Evitar l’ansietat tecnologia; la tecnologia avança en ritme incontrolable, i 

no es pot preveure quina tecnologia existirà en el temps. 

( Fundación Telefónica, 2013)  
 

 

Totes les pautes de la Fundació Telefònica van encaminades no només a 

fomentar la tecnologia que evidencia que per la procedència de l’estudi, és el 

seu interès, fomentar les TIC.  No obstant això, l’estudi, fomenta en la majoria 

de les pautes a seguir per  millorar l’educació per el 2020, potenciar  com 

anomena Ocaso, el com (metodologia) s’ensenya, enfront el què (contingut) 

s’ensenya. (Ocaso, 2015). Per aquest motiu Maria Ocaso té clar quatre 

aspectes en l’educació; el que els docents ensenyen, no és el que els 

estudiants aprenen, canviar dinàmiques de poder, habilitar les aules i passar de 

la simulació a l’experiència. 

 

Aquestes formes d’ensenyar són totes encaminades a la mateixa direcció, tan 

Maria Ocaso, com l’estudi de la Fundació Telefònica i la piràmide 

d’aprenentatges d’Edgar estableixen noves pautes d’ensenyament i tots ells 

tenen la convivència de l’aula com a acció de millora tan de forma directa com 

indirecte, per aconseguir un millor aprenentatge. 

 

3.Característiques de la formació professional 

 3.1 Els cicles formatius i el seus currículums 

 
Els estudis de formació professional es divideixen per nivells (superior, mitjà i 

bàsic) i per famílies (Activitats físiques i esportives, administració i gestió, 

agràries, arts gràfiques,  arts i artesanies, comerç i màrqueting, edificació i obra 

civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, hostaleria i turisme, imatge 

personal, imatge i so,  industries alimentàries, industries extractives, informàtica 

i comunicació, instal·lació i manteniment, (fusta, moble i suro),  marítim-

pesquer, químic, sanitat, seguretat i medi ambient, Serveis socioculturals i a la 
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Comunitat, Tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, i vidre i 

ceràmiques.  

 

En cada família  hi ha a més dels diferents nivells, diferents cicles formatius. 

Quan es realitza formació professional bàsica, els alumnes obtenen la 

qualificació del títol de de tècnic amb la formació professional de grau mitjà i de 

tècnic superior amb la formació de grau superior.  

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre(LOMCE), modifica la Llei 2/2006 de 

3 de maig (LOE), es que la que regula la formació professional.  

La Llei que regula el Catàleg de Qualificacions Professionals, és el Real Decret 

1538/2006 de 15 de desembre. 

 

Tots els cicles fe formació professional tenen el seu propi currículum al real 

decret que el regula, i tenen la seva Ordre ECD que el desenvolupa. En el 

defecte que la CCAA, no desenvolupi el currículum, serà el propi Real Decret 

del cicle en concret que marcarà les pautes en que s’han de desenvolupar. 8  

3.2 Característiques de l’alumnat de formació professional 

 
Segons les dades extretes de les estadístiques del Ministeri d’educació, es 

poden extreure unes característiques especifiques de l’alumnat de formació 

professional en relació a: l’edat, el sexe i la motivació per cursar aquests 

estudis. 

 
Edat 
Segon dades extretes del Ministeri d’Educació, al voltant del 48,5%, dels 

alumnes de formació professional adulta, tenen més de 23 anys. Cada cop més 

la mitjana d’edat va en augment, igual que l’increment dels alumnes que 

accedeixen desprès d’haver cursat un cicle formatiu de grau superior a la 

Universitat. Els estudis de grau superior  un 18% dels alumnes tenen més de 

30 anys. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016) 

                                                
8 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, art 6.4 
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Sexe 
 
Els cicles formatius de caràcter més industrial segons el Ministeri d’Educació, 

son elegits per els homes, mentre que els dedicats al sector serveis, al voltant 

del 80% són dones. 

 

Les dones representaven aproximadament el 29% de FP bàsica, 43% de grau 

mitja i un 48% de grau superior9. 

   

Motivacions de l’alumnat a elegir formació professional 
 

Nuñez cita com a principal incentiu dels joves a estudiar formació professional: 

la curta durada d’aquesta tipus de formació (2 anys), la possibilitat existents de 

fer les pràctiques en empreses i el fàcil accés existents que hi ha. 

 Nuñez subdivideix les motivacions dels alumnes per cursar estudis de formació 

professional de la següent forma:  

1. Els que han tengut major influència familiar per estudiar FP 

2. Els que elegeixen FP, perquè no han estat admesos a estudis 

universitaris o altres 

3. Els que ho han elegit per fer les pràctiques empreses 

4. Els que fan un esforç per adquirir alguna formació 

5. Els negatius 

6. Els que els incentiven les característiques del cicle formatiu 

7. Els que elegeixen els estudis per vocació 

(Nuñez, 2009) 

 

Nuñez amb el seu estudi, comprova la diferència que hi ha entre els estudiants 

d’una motivació o altre. I posa l’exemple clar, de que la motivació de l’estudiant 

                                                
9 Dades extretes de l’enquesta: “ESTADÍSTICA DEL ALUMNADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL- ESTADÍSTICA DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 2014-2015”. 
Vegeu web: http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/FPI/Nota-14-15.pdf 
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ha de ser detectada per el docent, per arribar a un ensenyament més pròxim a 

l’alumne.(Nuñez, 2009) 

 

3.3 Conflictes escolars a secundària i formació professional 

 
Teixidó i Riera varen exposar vuit categories ordenades segons el grau de 

conflictivitat que hi atorgava el professorat i són: 

a. Petits incidents d’aula: demandes de silenci, respostes 

irrespectuoses, renyines, jocs, bromes de mal gust o pesades,.. 

b. Fer campana: individualment o col·lectivament i altres 

c. Agressivitat verbal i gestual com són els insults, amenaces, 

provocacions, menyspreus, maltractes psíquics, o insinuacions, 

faltes de respecte 

d. Destrosses a les instal·lacions del centre( portes, lavabos, 

passadissos, llibres, pintades,..) 

e. Petits robatoris d’objectes del centre o d’altres companys 

 

f. Maltractament físic; agressions com són: cops de puny, coses, 

baralles,...(amb motiu aparent) 

g. Agressions gratuïtes sense motiu- centrades en professors i 

alumnes o en col·lectius(sexe, ètics, religiosos,..) 

h. Instauració de la violència al centre: problemes de drogoaddicció, 

... 

 

(Teixido, 2010) 
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Taula:	6	Problemes	de	convivència	

 
 
 
FONT: Teixeidó i Castillo, 2010. La millora de la convivència a secundària. 
Identificació de bones pràctiques de millora de la convivència escolar a secundària. 
 
 
 Com anomena Ruíz, a l’actualitat els conflictes no varien, però si el mitjans per 

els quals es poden desenvolupar. Amb l’arribada de noves tecnologies, l’abús 

d’elles i l’ús inadequat, és cada cop més freqüent en els joves i joves-adults, 

l’aparició de conflictes a través d’aquests mitjans de comunicació tan habituals i 

en augment creixement. Per aquesta raó sorgeixen nous conceptes dels 

conflictes anteriors, com es el ciberassetjament,...(Ruíz,2013) 

 

	

Taula:7	Tipologia	de	conflicte	en	els	centre	educatius	per	diferents	autors.	
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Figura: Tipologia de conflictes en els centres educatius d’acord amb diferents 
autors. Extret de “Intevención de los centros educatives en los processos de 
resolución de conflictes en los centros educatives pg 6-7”. 
 

 

4. Proposta 

4.1 Justificació de la proposta 

 
Com s’ha pogut comprovar, les necessitats de l’educació al segle XXI, no són 

les mateixes que fa unes dècades. Les formes en que es transmeten els 

coneixements ha anat evolucionat, adaptant-se a les necessitat de la nova 

societat. S’ha introduït  noves tecnologies, i noves formes d’ensenyament, per 

tot això, també es necessari l’avaluació cap a accions encaminades a millorar 

la convivència i les relacions entre els alumnes i la societat en general.  

 

Per aquesta raó, la proposta fomentar accions per millorar la convivència i dotar 

de competències socials necessàries  als alumnes de formació professional.  
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Aquests alumnes amb unes edats, trajectòria i motivacions diferents, formaran 

en un temps pràcticament immediat, part del sistema productiu d’Espanya, 

incorporant-se en un espai de temps curt,(2 anys que és el que dura la 

formació professional), al mercat laboral.   

Aquests alumnes hauran de disposar a més dels coneixements pel lloc de 

feina, competències socials, habilitats comunicatives, valors com: l’empatia, la 

tolerància,... per poder arribar a un benestar social propi. 

 

Tot això a més de millorar les seves relacions com a persones en el futur, 

també milloraran les relacions amb la comunitat educativa.  

 

Aquestes alumnes, compartiran un mateix espai al llarg de dos cursos. Aquest 

fet implica que quasi 5-6 hores hauran de conviure plegats. Per aquesta raó és 

important que l’alumne es senti com diu Cascón, “part del grup”.  

 

 Les persones tenim la necessitat de sentir-nos estimats, valorats i part d’un 

grup, és una qualitat humana imprescindible,  no obstant això, per aconseguir-

ho cal fomentar la cohesió de grup dins l’aula. 

Una forma de fomentar aquesta cohesió és a través d’activitats que ajudin a 

fomentar la convivència positiva, per aquest motiu, es proposa l’escala de 

provenció de Cascón per aconseguir treballar les sis habilitats necessàries dels 

alumnes per aconseguir el benestar a l’aula. No només el resultat és un 

benestar de l’aula, sinó que és una externalitat positiva per tota la societat en el 

seu conjunt. 

 

L’escala de provenció de Cascón, s’implantarà a través de metodologies 

innovadores e idònies per aconseguir fomentar: la cooperació, la cohesió i el 

treball en equip, es vol aconseguir potenciar la convivència a l’aula i beneficiar 

als alumnes amb l’adquisició d’habilitats  i eines per fer front a diverses 

situacions que es podran trobar.  
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La proposta ha d’introduir totes aquestes activitats al currículum de Formació i 

Orientació Laboral existents a tots els cicles formatius 

 

S’aplica la proposta en concret al cicle formatiu de màrqueting i publicitat del 

cicle superior de IES Manacor, dins el currículum del mòdul de FOL.10 El cicle 

formatiu  de màrqueting i publicitat que s’ha elegit pertany a la família de 

comerç i màrqueting, de grau superior, i el seu RD que el regula és el 

1571/2011 de 4 de novembre  i l’Ordre ECD/329/2012 de 15 de febrer, pel qual 

s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior del corresponent 

títol de tècnic Superior i màrqueting i Publicitat i anomena les competències i 

criteris d’avaluació. Cada comunitat autònoma pot tenir el seu propi currículum 

adaptat a les necessitats del entorn, però la majoria dels cicles formatius, no 

disposen d’un currículum diferenciat per comunitat. 

 

 

Aquesta proposta pot ser extrapolable a altres mòduls de la formació 

professional, fent petites modificacions del contingut per adaptar-se al 

currículum del mòdul en concret que es vulgui aplicar. 

 

 

4.2 Objectius  

 
Per comprovar l’eficàcia de la proposta és necessari que es faci una valoració 

de la mateixa, per aquest motiu, es proposen uns objectius per tal de 

comprovar si al finalitzar s’han complit o no, i poder fer una valoració de 

l’eficàcia de la proposta. 

 

 

 

                                                
10  Per ampliar més sobre aquests estudis; veure annex 2 del RD i de l’ORDRE ECD del cicle 
formatiu de grau superior de comerç i màrqueting 
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Taula:	8	Els	Objectius	generals	i	específics	de	la	proposta	
 

 
OBJECTIUS  GENERALS 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA 

PROPOSTA 
(ESCALA DE PROVENCIÓ) 

 
 
 

1. Incorporar activitats seguint l’escala de 

provenció per fomentar la convivència 

positiva a formació professional a 

través del currículum de FOL. 

2. Incorporar les accions de millora  de la 

convivència específica de  formació 

professional dins el Pla de Convivència 

de IES Manacor. 

3. Incorporar activitats que potencien els 

valors que milloren l’ambient de l’aula  i 

en conseqüència la convivència de la 

classe. 

 

 

1. Presentar-se; saber parlar amb altres 

persones i relacionar-se. 

2. Adquirir habilitats, eines, destreses per 

unes bones relacions amb la societat 

3. Saber-se obrir i expressar estima als 

altres i amb un mateix. “Potenciar 

l’atuoestima” 

4. Confiar, aprendre a confiar amb els 

demés i amb un mateix, així com 

fomentar la motivació. 

5. Saber comunicar les nostres idees i 

respectar les idees de la resta. 

Afavorir el diàleg 

6. Fomentar el treball en equip, i la 

necessitat en la cooperació. 

	
  
Font: Elaboració pròpia. 
  
 

4.3 Contextualització: l’IES Manacor 

 
Aquest projecte està pensat per introduir-se al curs vinent 2017-2018 a IES 

Manacor. 

 

IES Manacor, és un Institut de la zona del Llevant de Mallorca. No destaca per 

tenir conflictes greus de convivència, però si que com tots els centres, no es 

prenen mesures suficients per millorar la convivència. Que no ocorrin conflictes, 

no implica que hi hagi bona convivència. Les faltes d’assistències són molt 
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pronunciades als cicles formatius, i fan que desencadenin diferents problemes 

per un bon aprenentatge.  

A les aules es respira poc companyerisme, poca cooperació  i molts d’alumnes 

desmotivats. No és un problema del centre, sinó un problema general d’actituds 

i aptituds dels alumnes, dels docents del centre, de tot una acumulació de 

circumstàncies en general que no afecten única i exclusivament a aquest 

centre, sinó a tota la comunitat educativa. 

És un grup d’estudiants que provenen de pobles diferents, que desconeixen els 

punts de connexió entre ells i la resta d’alumnes, per aquest motiu potenciar la 

cohesió de grup és especialment important, posat que són persones que no es 

coneixen.  

Realment molts dels alumnes d’aquest estudis d’aquest centre segueixen 

cursant desprès estudis universitaris o posteriors.  Però la falta d’assistència 

injustificada de molts dels alumnes és molt freqüent, per aquesta raó els 

resultats acadèmics no són tan bons com podrien ser. 

 

La mesura que el centre utilitza molt sovint de caràcter puntiu en els  conflictes, 

són les expulsions de l’aula, si bé no afecta en general aquesta mesura a cicles 

formatius, però si és molt freqüent a ESO. L’any anterior es varen registrar 

unes 400 expulsions d’aula. 

 

Documents de centre en matèria de convivència 
 
A la pàgina web de IES Manacor hi ha els documents del centre que es poden 

visualitzar. En el cas de IES MANACOR, en la seva plana web, hi té publicats 

tots els documents que han de disposar els centres com són: Pla de 

Convivència (PC), Programació Anual del Centre (PAC), Reglament 

d’Organització i Funcionament del centre (ROF),  Projecte educatiu del centre 

(PEC), entre d’altres. 
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Programació General Anual (PGA) 
 
Aquest document anomena les funcions de la coordinadora de convivència del 

centre que són les següents: 

• Coordinar les accions previstes en el Pla de Convivència 

• Col·laborar amb Prefectura d’Estudis i Orientació en la prevenció de 

conflictes i en cas de produir-se, s’ha d’encarregar de facilitar i 

assessorar per dur a terme una resolució pacífica. 

• Ha de ser la unió entre la Comunitat escolar i l’Administració  Educativa i 

amb L’Institut per a la Convivència i l’èxit escolar 

 

El PGA de IES Manacor, No contempla accions específiques per a la  

coordinadora, però remet al mateix PC del  centre. 

 

Pla de convivència de IES. 

El Pla de Convivència de IES Manacor per tal de millorar la convivència, 

enumera objectius com : aconseguir integració dels membres de la comunitat 

educativa, promoure la participació dels alumnes i les famílies, impulsar les 

relacions positives i prevenir els conflictes. Aquest PC no fa diferenciació entre 

ESO, batxillerat, i cicles formatius, és un PC genèric. 

Són accions que la majoria de centres proposen, que és el fet d’agafar el 

Decret 121/2010, de dia 10 de desembre11, i exposar cada un dels punts que 

s’estableixen al Decret, redactats i “adaptats” al centre. La majoria dels centres 

únicament pareix un document adaptat al Decret,  ja que no s’exposen 

adaptacions segons la seva tipologia d’alumnat, ni accions especifiques per 

millorar la convivència. Es tracta d’accions d’aplicacions molt genèriques sense 

tenir en compte la varietat de conflictes i accions diferents.  

 IES Porto Cristo és un centre que avalua cada any el seu Pla de Convivència i 

canvia si considera oportú algunes actuacions diferents a portar a terme.12 

                                                
11 Decret 121/2010, de dia 10 de desembre11 dels quals s’estableixen els dres i deures dels 
alumnes i les normes de convivència dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons 
públics 
12Vegeu annex 5.1 d’entrevista de l’IES Porto Cristo on és veu reflexat les accions de 
convivència i les adaptacions que fa al PC. 
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Pla d’acció tutorial 
 
El Pla d’acció tutorial proposa activitats com: jornades d’acollida dels primers 

dies, activitats d’elecció de delegat, renous de pares, concurs de l’aula més 

cuidada, sortides i viatges i activitats per treballar dins el PAT 

(d’autoconeixments i grups, cultura i societat, jocs cooperatius, educació 

emocional amb l’APIMA, activitats i tallers, serveis de mediació i tallers 

interculturals. 

 

 Les  principals funcions del tutor  establertes a l’article 56 de RD83/1996 són: 

• Participar en el desenvolupament del PAT 

• Coordinar procés d’avaluació 

• Organitzar i presidir la junta de professors i les sessions d’avaluació 

• Facilitar la integració dels alumnes en el grup  i fomentar la participació 

en les activitats de l’institut 

• Orientar i assessorar als alumnes 

• Col·laborar con el departament de orientació de l’Institut. 

I anomena que a més a Formació Professional, el tutor haurà d’encarregar-se 

de la formació en els centres de treball amb la col·laboració del professor de 

FOL i el responsable del centre de treball. 

 

Aquesta tasca de portar a terme el seguiment de l’alumne en el centre de 

treball per part del tutor durant tot el procés és important ja que ha de ser capaç 

de trobar solució a qualsevol problema que es desenvolupi, i comprovar el 

correcte funcionament de les estades al centre de treball. El professor de 

formació o orientació laboral, donarà suport al tutor en aquesta matèria i 

s’encarregarà d’ajudar-lo  i treballar conjuntament amb el tutor. 
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4.4 Recursos 

 
1. Recursos humans 

 
El principal recurs humà que durà a terme aquesta la proposta, és el docent de 

l’assignatura de formació i orientació laboral, d’ara endavant anomenat FOL.  

 

S’encarregarà d’organitzar  el temari establert en el  Real Decret del cicle 

formatiu corresponent, introduint metodologies basades amb cooperació i 

treball en equip, fomentant  la convivència positiva  com a base del currículum 

FOL i amb el currículum, establirà l’ordre que el desenvoluparà per fer front a 

l’escala de provenció de Cascón. 

 

Els protagonistes seran els propis alumnes i no el tutor, però si que el tutor 

tendrà un paper important: d’observador, mediador, guia i preparació del temari 

per fer front als objectius. 

 

Tota la comunitat educativa; la resta de professorat, l’equip directiu del centre, 

les institucions,... serà necessari que donin suport a aquesta iniciativa. Com 

especifica Fernandez, la importància de l’organització del centre i del treball 

conjunta dels professors és una tasca imprescindible per aconseguir una bona 

convivència. 

El paper del tutor també és clau per donar suport al docent de FOL, i facilitar 

eines, informació, valoració i sobretot comprovar el seguiment de les relacions 

dels alumnes a l’aula. 

És important una gran planificació dels tutors del centre en general i sobretot 

que la comunicació entre el professorat sigui fluida i continúa. 

 

El tutor i els professors de cada cicle de formació professional, es reuniran 

cada dues setmanes per parlar, avaluar el procés, i valorar noves accions i 

comentar incidències, propostes, opinions de tot el professorat entorn al grup 

de treball concret.  Les reunions seran els divendres de les 14:30 a les 15:15, 

abans de començar les classes.  Aquestes sessions es tractaran temes de 
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convivència i de planificació de grup en el seu conjunt, exposant dates 

d’exàmens i distribució de tasques al llarg de les dues setmanes previstes per 

el professorat. 13 El professorat ha de ser un exemple de grup cohesionat, per 

poder ensenyar als grups la importància i la necessitat de la cohesió de grup 

per aconseguir una organització i planificació eficient. 

 

 

2. Recurs material 

 

- La sessió 1: fotografies, rodet de fil i pilota. (elaboració pròpia, rodet de 

fil del centre i la pilota del gimnàs) 

- La sessió 4: el meu riu imprès i ordenador amb connexió a la xarxa. 

- La sessió 8:Polota, paper i bolígraf 

- La sessió 13:paper, bolígraf i vídeo. 

- La sessió 17:Pilota, paper i bolígraf, 

- La sessió 23: Globus d’aire, fotografies de persones, currículums,  retalls 

de demanes de feina, fotocòpia d’una maleta de viatge, dibuixos 

d’animals impresos, i vídeo. 

 

 

3. Infraestructures 

Ies Manacor disposa d’un pavelló cobert i un descobert, a més de zones 

exteriors idònies per realitzar activitats com són cercles. 

Les aules són grans i el cicle formatiu de màrqueting i publicitat es desenvolupa 

a una de les aules de informàtica de les quals disposa, de 20 ordenador de 

taula amb connexió a la xarxa. Aquesta és una avantatge en els dies que es 

necessita connexió a la xarxa i ordinador, però n’és una desavantatge pel fet de 

que és important que els alumnes puguin veurer-se les cares quan parlen, i 

tenir un ordinador davant no permet el cara-cara. 

                                                
13 Es reuniran aquesta hora i dia, únicament aquest grup. Ja que cada grup, tendra un moment 
diferent a la setmana, ja que un professor pot estar present a diferents grups. 
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Per aquesta raó és important l’espai obert, o la utilització d’altres aules, ja que 

al ser horari d’horabaixa disposa de més disponibilitat d’espais i es poden 

aprofitar.  

 

 

4.5 Temporització  

Aquest mòdul és troba dins el primer any de tots els cicle formatiu. 

Les hores que es disposa per desenvolupar el mòdul de FOL són 3 hores 

setmanals, un total de 90 hores al llarg del curs 2017-2018. 

 

Es desenvoluparia al llarg de tot el curs, a les 7 unitats didàctiques que disposa 

al temari. 

En concret, és posa de forma il·lustratiu a la proposta, 7 sessions  

aleatòriament entre la unitat 1 i la unitat 2, que es desenvolupen al llarg del 

primer trimestre que comprèn des de l’inici de curs dia 22 de setembre de 2017, 

fins les vacances de nadal el 22 de desembre de 2017, les unitat 1 de recerca 

de feina compren les 10 primeres sessions de FOL, i la gestió de conflictes i 

equips de treball les 10 següents sessions. 

Les sessions del dilluns són de 55 minuts de les 15:00 a les 16:00hores i les 

sessions dels divendres són de 110 minuts, de les 19:00 a les 21:00 hores. 

 

 

 

 

 

4.6  Continguts del currículum de  FOL  

A continuació, únicament s’exposa el contingut del currículum de FOL14, de 

la primera i segona unitat, ja que són les que en forma d’exemple es 

presenta una programació.  

                                                
14 Real Decret 1571/2011 del cicle formatiu de màrqueting i publicitat 
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Taula:	9	Contingut	per	Llei	de	FOL	unitat	1	i	2	
Contingut 
UNITAT 1: Recerca activa de feina 

Contingut 
Unitat 2: Gestió del conflicte i equips de 
treball 

a) Valoració de la importància 

permanent per la trajectòria laboral i 

professional de tècnic superior de 

màrqueting i publicitat 

b) Anàlisis dels interessos, aptituds i 

motivacions personals per la carrera 

professional 

c) Identificació dels itineraris formatius 

relacionats amb tècnic superior de 

màrqueting i publicitat 

d) Definició i anàlisis del sector 

professional 

e) Procés de recerca de feina en el 

sector 

f) Oportunitats d’aprenentatge i treball 

en Europa 

g) Tècniques e instruments de recerca 

de feina 

h) Procés de presa de decisions 

a) Mètodes de resolució de conflictes 

b) Valoració d’avantatges e 

inconvenients de treball en equip i 

l’eficàcia de l’organització 

c) Els equips en màrqueting i publicitat, 

funcions que desenvolupen 

d) La participació en l’equip de treball 

e) Conflicte: característiques, fonts i 

etapes 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir del RD 1571/2011 del cicle formatiu de màrqueting i publicitat 
 
 

4.7 Criteris d’avaluació del contingut de FOL 

 
Els criteris d’avaluació també venen imposats per Llei, però en cap cas 

s’especifica la forma en que s’avaluaran, si, que el contingut a avaluar.15 

Taula:10	Criteris	de	FOL	del	RD	de	la	unitat	1	i	2.	
 
CRITERIS 

UNITAT 1: Recerca activa de feina 
CRITERIS 
Unitat 2: Gestió del conflicte i equips de 
treball 

I. S’ha valorat la importància de la 

formació permanent com a factor 

I. S’han valorat les avantatges del 

treball en equip en situacions de 

                                                
15 Disposeu dels criteris de les següents unitats a l’annex 2. 
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clau per l’empleabilidad i 

l’adaptació a les exigències del 

procés productiu. 

II. S’han identificat els itineraris 

formatiu-professionals relacionats 

amb el perfil professional del 

tècnic superior en  CFGS de 

Màrqueting i Publicitat. 

III. S’han determinat les aptituds i les 

actituds requerides per l’activitat 

professional. 

IV. S’han identificat el principals 

jaciments d’ocupació               e 

inserció laboral 

V. S’han determinat les tècniques 

utilitzades en el procés de 

recerca d’ocupació. 

VI. S’han previst les alternatives 

d’autoocupació als sectors 

professionals d’ocupació. 

VII. S’ha realitzat la valoració de la 

personalitat, aspiracions, actituds 

i formació pròpia per a la presa 

de decisions. 

treball relacionades amb el perfil 

tècnic superior en CFGS de 

Màrqueting i Publicitat. 

II. S’han identificat els equips de treball 

que es puguin constituir en una 

situació real de treball. 

III. S’han determinat les característiques 

del equip de treball eficaç enfront als 

equips ineficaços. 

IV. S’ha valorat positivament la 

necessària existència de diversitat de 

rols i opinions assumides pels 

membres d’un equip. 

V. S’ha reconegut la possibles 

existència de conflicte entre els 

membres d’un grup com un aspecte 

característic de les organitzacions. 

VI. S’han identificat els tipus de conflictes 

i les seves fonts. 

VII. S’han determinat procediments per la 

resolució del conflicte. 

	

Font; Elaboració pròpia, de la informació estreta del RD 1571/2011 del cicle formatiu de 
màrqueting i publicitat  

 

 

4.8 Programació 

 
La lògica de les activitats es desenvoluparà a través de l’escala de prevenció 

de Cascón explicada anteriorment16, a aquest treball.  

Com anomena Cascón és la forma per treballar la prevenció de conflictes i la 

millora de la convivència. Es tracta de dotar d’eines per tal d’aprendre a fer 
                                                
16 Explicat al 2.4.1, l’escala de provenció de Cascón.  
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front conflictes. Per aquest motiu, es tracta de treballar d’aspectes més 

superficials als més profunds.  

L’escala de Cascón es realitzarà tres vegades al llarg del curs. El motiu es que 

desprès de les vacances, cal reforçar els vincles per el fet d’haver estat un 

període de temps sense contacte. Realment, si la cohesió de grup funciona, 

probablement els alumnes en vacances estiguin en contacte de totes formes. 

Però no obstant això, reforçar els vincles un cop reincorporats a la rutina, pot 

ser útil per continuar amb un ambient favorable. 

Els colors de cada un dels nombres següents fan referència a la taula posterior 

de seqüenciació didàctica, on cada una de les sessions exposades en forma 

d’exemple correspondrà a cada una de les habilitats que Cascón proposa 

 

Es tractaran les activitats amb l’ordre recomanat per Cascón: 

 

1. Presentació: Es tracta de la primera presa de contacte dels alumnes, és 

el primer any i es desenvoluparà a la sessió 1, 2 i 3. Ja que únicament 

s’han vist un dia, i no s’ha disposat de temps suficient per establir molta 

comunicació entre ells. 

En definitiva com anomena Cascón, és:“conèixer les característiques 

bàsiques de les persones” 

2. Coneixement: d’un mateix i de la resta de companys. Que tenc en comú 

i quines diferències existeixen entre la resta dels membres de l’aula i jo. 

L’autoconeixement i la tolerància són aspectes a treballar. No existeixen 

persones millors que altres, sinó cultures, i personalitats diferents. 

3. Estima: L’autoestima i l’admiració per altres, és un de les 

característiques de les persones. La necessitat d’agradar als altres per 

sentir-nos nosaltres bé. Per aquest motiu és important treballar la pròpia 

estima a nosaltres, primer ens hem de valorar per poder valorar la resta. 

I acceptar les opinions de la resta d’iguals, i no afectar aquells afectes de 

menyspreu. En definitiva, és fer a les víctimes fortes, potenciant la seva 

autoestima i dotant de qualitats per fer front a crítiques externes. 
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4. Confiança: confiar en un mateix, augmenta la motivació.  Treballar la 

pròpia responsabilitat, la tria de decisions, ser capaç de confiar amb els 

altres com equip o grup, és important per la bona convivència a l’aula. 

5. Comunicació: el diàleg, l’efectivitat, treballar l’escolta activa, són 

qualitats  necessaris perquè en cas de conflictes, s’arribi a una solució 

pacífica per les persones. 

6. Cooperació: El benefici de no competir, el treball en equip, aprofitar les 

qualitats de la resta i reconèixer les nostres com a mesura d’aportació en 

un grup, és important. La cooperació amb la resta de companys, és una 

qualitat important i relacionada amb la resta dels ítems anteriors. 

 

Es realitzaran les sessions així com estan previstes d’acord amb el calendari 

escolar 2017-2018, de la següent manera, la primera fase;  

 

 
Font: Elaboració propi extreta del calendari del Stei. 

 

Es poden observar la seqüenciació de fases en els annexos.17 

 

                                                
17 Veure annex 9, per la resta del calendari escolar amb la programació de les fases de 
l’escola de Cascón. 
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AVALUACIÓ 
 
Boqué en un dels estudis sobre convivència, anomena com a forma vàlida 

d’avaluar “l’observació”, aquest terme  definit com observar: la implicació en la 

tasca, les aportacions, les capacitats del diàleg, la capacitat d’escola, la 

coherència d’idees, l’exposició, entre d’altre. Boqué, Codoll i Escoll, 2008). 

La tasca del docent no només serà l’avaluació de l’alumnat, i proposar com 

eina d’avaluació, la pròpia autoavaluació, sinó que també és important 

l’avaluació de la seva pròpia tasca. 

Es realitzarà una avaluació cada  dos divendres a la reunió de 14:30 a 15:00, 

on es comprovarà si s’han aconseguit els objectius establerts  i si s’ha realitzat 

la tasca prevista i també al final de cada curs, el docent, s’avaluarà mitjançant 

un check list18.  

 
 
TIC  
 
Sempre que és pugui s’utilitzarà material electrònic, i es fomentarà l’ús de les 

noves tecnologies a l’aula. Es realitzaran enquestes per el mòbil, es deixarà 

utilitzar tablets. I tot el material serà electrònic.  

És farà un ús responsable del paper i una conscienciació de la naturalesa. 

Els alumnes a l’aula realitzaran activitats com el meu PLE, en un symbaloo,  

infografies mitjançant programes específics i s’utilitzaran “Kahoots” per coneixer 

l’opinió dels alumnes. Així com nombroses enquestes a través del moodle. 

 

ADAPTACIONS 

Si a l’aula hi ha algun alumne amb necessitats educatives, es realitzaran totes 

les adaptacions necessàries sempre que no siguin significatives. 

 
 
 
                                                
18 Observar rúbrica de l’annex 10. 
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METODOLOGIA	I	SEQÜÈNCIACIÓ	DIDÀCTICA	

		 OBJECTIUS ACTIVITATS T METODOLOGIA RECURSOS CRITERIS 
D'AVALUACIO CONTINGUT FORMA 

D'AVALUAR 
SESSIÓ	1	

Presentar-se i 
iniciar 

contacte amb 
els 

companys.    
És el primer 
dia de classe 

de forma 
introductòria. 

La pilota  10' Gran grup Pilota 

Comporta ment Presentació 

observació 

Presentació	 Jocs de preguntes. "les 
coincidències 30' En parelles, 

alternes paper i bol. 

22/09/17	 Personatges 30' Treball 
individual-grup fotografies 

		 La teranyina 20' Individual rodet de fil 

		 Cloenda- explicació del 
mòdul" 20' Magistral-TIC Projector-PC Autoavaluació 

SESSIÓ		4	 Valorar la 
importància 

de la formació 
permanent.    
Realizar la 

valoració de 
la 

personalitat, 
aspiracions, 

actituds i 
formació 

pròpia per la 
presa de 
decisions 

El meu riu 20' individual-
parelles paper imprès 

S'ha entes la 
importància de 

la formació 
permanent i 
han sabut 
realitzar 

valoració de 
decisions 

a i b i h de la 
unitat 

1:recerca 
activa 

observació i 
autoavaluació 

Coneixe-		
ment	

Posada en comú de 
l'experiència 20' grup gran paper i bol. 

02/10/17	 Informació- sobre formació 
permanent 20' grup gran xarxa i pc 

		 Llista d'aspiracions 25' individual-
parelles paper i boli 

		 Cloenda 30'   cap 
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SESSIÓ	8	
Conèixer 

avantatges e 
inconvenients de 
treball en equip i 

l'eficàcia de 
l'organització. A 
més de treballa 

l'autoestima 

Pluja d'idees sobre virtuds 20' Grup gran-cercle pilota Ha aconseguit 
trasmetre la 
seva opinió?   

Ha estat capaç 
de trasmetre 
l'amor cap els 

altres?   És 
estimat per ell 

mateix? 

b i e; 
unitat 1 

observació i 
autovaloració 

Estima.	 Comptes i identificació 30' individual-grups papers 

16/10/10	 Explicació-Cloenda 20' grup gran cap 

		 La inversió dels defectes 30' individual   paper i boli 

		 Què sentiu davant aquestes 
frases? I conclusions 20' Individual-grup gran Paper i 

boligraf 

SESSIÓ	13	

Fomentar la 
confiança.  

Proporcionar eines 
als alumnes per 
elaborar un bon 

currículum  

La importància de la confiança 20' grups de 4 paper i 
boligraf S'ha entès la 

importància de 
la confiança en 
un mateix i les 

conseqüències.   
Coneix les 
pautes per 

afrontar una 
entrevista 

g i h unitat 
1 

Observació i 
exposició 

Confiança	 Com afrontar una entrevista? 15' Grup gran video 

03/11/17	 Confiar en un mateix  30' Grups de 4 paper i 
bolígraf 

		 Simular una entrevista 35' parelles cap 

		 CLOENDA 10' cercle cap 

SESSIÓ	17				
17/11/2017				
Comunicació	

Aprendre a 
trasmetre el que un 

sent.   Treballar 
l'escolta activa, 

l'empatial la 
comunicació no 

verbal.         
Aconseguir dir el 

que se pensa 
sense ofendre a 

ningú.            
Entrevistar el meu 

El treball en equip. La 
importànciadel diàleg i 
trasmetre el que un pensa 

15' 4 grups de 4 paper i 
boligraf 

Ha estat capaç 
de trasmetre el 

que sent.     
Posa interès en 

escolar el 
problema del 
seu company 

b i d unitat  Observació i 
creativitat 

Pluja idees de Com millorar la 
comunicació amb els 
companys de feina. 

30' 4 grups diferents de 4 cap 

Simulació: Vull deixar aquest 
cicle formatiu pq… 30' en parelles cap 

Una noticia sobre l'actualitat. 
Debat 20' Dos grups- defensors 

i crítics pilota 
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company de feina 
CLOENDA 15' Cercle CAP 

 
 

SESSIÓ 23  
11/12/2017 
Cooperació 

Aprendre a treballar 
en equip.        

Coneixer mètodes 
de resolució de 

conflictes.   Valorar 
l'eficàcia del treball 

en equip 

Ball de globus 10' Grup gran Globús 

Ha participat 
en l'equip. Ha 
contribuit a la 

presa de 
decisions.  
Pren les 
decisions 

raonant les 
alternatives 
possibles. 

b i d unitat 
2 

Observació i 
participación 

Jocs de preguntes 20' Grups grans impresos 

Decidir qui és seleccionat per 
el lloc de feina. 30' Grups de 4 

curriculums i 
descripció 
lloc de feina 

Viajam a un país i hem de 
preparar la maleta entre tots 20' Grups de 4 maleta 

dibuixada 

La Selva 10' Indiviual-grup gran Dibuixos 
d'animals 

Conflictes- resolució 10' magistral-TIC video 
Cloenda 10' Grup gran Cap 
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CONCLUSIONS 
 
 
Impulsar la convivència als centres és una tasca totalment imprescindible per 

adaptar l’educació a les noves necessitats socials. Per aquest motiu aplicar 

l’escala de provenció aconsegueix fomentar la cohesió de grup i per 

conseqüència les bones relacions entre els companys. Per implantar als 

centres l’escala de provenció, en concret a IES Manacor, és totalment 

necessària que tot l’equip docent voluntàriament s’involucri al projecte d’una 

forma o l’altre. La tasca del professor de formació i orientació és clau en l’aula, 

però sempre obtindrà els resultats esperats si la resta de professorat, equip 

directiu, Conselleria i Govern recolzin la seva idea, i aportin el suport  i ajuda 

que necessita.  El perfil d’aquest professor per fomentar la convivència també 

ha de ser d’una persona activa, entusiaste, pacient i que cregui en allò que fa, 

formada i motivada per aconseguir una bona convivència a l’aula.  

Els centres haurien de potenciar tasques com programes de mediació, 

practiques restauratives, prevenció de violència de gener, resolució de 

conflictes i coordinació amb altres centres.  

En el Pla de Convivència de IES Manacor és necessari introduir les mesures  

concretes que s’aplicaran a formació professional per fomentar la convivència. 

No és suficient en que el Pla de convivència expliqui que realitzaran activitats 

per fomentar-la des d’una perspectiva general. Sinó que s’ha d’explicar les 

accions que es realitzarà a cada grup (ESO, Batxillerat i formació professional; 

bàsica, mitjana i superior) de forma detallada. 

 

La importància de la coordinació i la cooperació de tota la comunitat educativa 

en potenciar la Convivència a l’aula i al centre, hauria de servir com exemple 

per els alumnes. La figura no només del professorat de formació i orientació 

laboral és clau, també la figurat del tutor és clau en cada grup.  Els docents, 

hauríen de ser més valorats per la societat, i això és pot aconseguir si les 

institucions i normativa educativa  les permeten participar de de forma més   



Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional  
mitjançant l’escala de provenció.  

Màster de Formació del Professorat 2017-2018 
 

 57 

 

activa en l’elaboració de les Lleis en Educació. Els professionals de l’Educació 

són els docents, posat que sense l’alumnat no seria possible l’Educació. Però 

és necessari que aquesta educació a més de proporcionar als alumnes allò que 

necessitin també ha ser alguna cosa que val pena, els canvis en adaptacions 

dels currículums  a les necessitats de l’educació i a més a formació 

professional haurien de ser a velocitat de la llum, per aconseguir una educació 

efectiva. 

 

La formació professional fins aleshores menyspreada a Espanya, no es troba 

valorada, per la societat. Si bé aquests darrers anys s’ha treballat en 

augmentar l’oferta educativa, però no és un tasca suficient per fomentar la 

formació professional. Aquest tipus d’estudis són el motor de la nova societat 

cap un canvi que permeti una disminució de l’abandonament escolar i una 

disminució del fracàs escolar.  

 

Per potenciar la formació professional i posteriorment la formació continua 

caldrien mesures que impliquessin a les empreses, fomentessin emprenedoria, 

i l’oferta educativa s’adaptés més ràpidament a les necessitats de la societat. 

Els currículums dels estudis de formació professional molts d’ells estan 

obsolets o desfasats, no obstant això, s’haurien d’actualitzar amb freqüència, 

adaptant-se al mercat laboral. L’objectiu principal hauria de ser formar persones 

per elaborar feines del futur, per aquest motiu l’oferta de formació continua 

hauria d’adaptar-se ràpidament a aquests canvis i anar més enllà. 

No obstant això, sense una flexibilització laboral que permeti al treballador o al 

propi empresari seguir formant-se, serà impossible que es pugui dur a terme. 

Per aquest motiu des de la normativa, s’hauria de bonificar i d’alguna manera 

facilitar que els treballadors es puguin seguir formant-se i que les empreses 

tenguin obligació d’exigir “títols” per elaborar feines de les quals és necessària 

una formació prèvia.  
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 Per fomentar la convivència a formació professional és necessari treballar  la 

motivació de l’alumnat i t  valors com l’empatia, la tolerància, l’amistat, la 

cooperació, l’estima i el diàleg. 

 

Per concluir, les accions com l’escala de provenció a formació professional són 

necessàries per fomentar la convivència a l’aula  i cohesionar el grup. No 

obstant això és impossible sense la col·laboració de tota la comunitat 

educativa. Aconseguir una bona convivència a l’aula, provoca externalitats 

positives en tota la societat, generant una major motivació a l’estudiant que 

com a conseqüència esdevé  una disminució de l’abandonament escolar i en 

conseqüència una m 

 

 

 

CONCLUSIONS EXTRETES DE LES ENTREVISTES 

La participació dels centres en l’enquesta ha estat escassa, únicament s’ha 

obtingut resposta per part de 10 centres de les Illes Balears, és una mostra 

realment no significativa. No obstant això, els centres que han contestat 

realitzen accions en termes de millora de la convivència tan en tasques de 

prevenció com de resolució de conflictes, mitjançant programes de mediació, 

pràctiques restauratives.  

També utilitzen mediadors sociomètrics com és el CESC, mètode PIKAS a més 

de programes de mediació. 

Una figurat que no s’ha tengut en compte al present treball és la del policia-

tutor, a formació professional superior no és necessari aquesta figura. IES 

Manacor la porta a terme a l’actualitat en el seu centre amb els alumnes d’ESO 

i formació professional bàsica. 

IES Porto Cristo, és un centre que ha demostrat realitzar una bona tasca tan de 

prevenció com resolució. Té un professorat molt implicat en i conscienciat en 

termes de Convivència fins el punt de que el professorat s’avalua un amb els 
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altres, i assisteixen a classes d’altres companys per poder recomanar o 

aconsellar. Sempre tot això de forma voluntària. 

 



 
 

ANNEXOS    
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Annex 1 Dades de CONVIVÈXIT 
	

Dades compentades a l’apartat de DESENVOLUPAMENT. 
 

Taula:11	Nombre	de	sol·licitud	d’intervenció	per	etapes	educatives	
 

 
2011-2012 
 
 

 
2012-2013 
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Taula:12	Gràfic	de	sol·licitud	de	demandes	per	nivells	educatius	

 
 Any 2015-2016 
 

	

Taula:	13.	Gràfics:	motiu	inicial	de	les	demandes	

 
Font: Memòria per la Convivència 2015-2016 convivèxit 
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Taula	14:	Nombre	de	sol·licitud	per	naturalesa	i	any.	
 
2011-2012 
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2015-2016 
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Annex:2	Real	Decret	1571/2011	del	cicle	formatiu	de	grau	superior	de	màrqueting	i	
publicitat	
Módulo Profesional: Formación y orientación laboral. Equivalencia en 
créditos ECTS: 5 Código: 1014 

 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Martes 13 de diciembre de 2011 Sec. I.   Pág. 133079

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Código: 1014

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

��� 6HOHFFLRQD� RSRUWXQLGDGHV� GH� HPSOHR�� LGHQWL¿FDQGR� ODV� GLIHUHQWHV� SRVLELOLGDGHV� GH�
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

E�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ORV�LWLQHUDULRV�IRUPDWLYR�SURIHVLRQDOHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�
SHU¿O�SURIHVLRQDO�GHO�WpFQLFR�VXSHULRU�HQ�0DUNHWLQJ�\�3XEOLFLGDG�

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
SURIHVLRQDO�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�SHU¿O�GHO�WtWXOR�

G�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ORV�SULQFLSDOHV�\DFLPLHQWRV�GH�HPSOHR�\�GH�LQVHUFLyQ�ODERUDO�
para el técnico superior en Marketing y Publicidad.

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de decisiones.

��� $SOLFD�ODV�HVWUDWHJLDV�GHO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR��YDORUDQGR�VX�H¿FDFLD�\�H¿FLHQFLD�SDUD�OD�
consecución de los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�SHU¿O�GHO�WpFQLFR�VXSHULRU�HQ�0DUNHWLQJ�\�3XEOLFLGDG��

E�� 6H� KDQ� LGHQWL¿FDGR� ORV� HTXLSRV� GH� WUDEDMR� TXH� SXHGHQ� FRQVWLWXLUVH� HQ� XQD�
situación real de trabajo. 

F�� 6H�KDQ�GHWHUPLQDGR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�HTXLSR�GH�WUDEDMR�H¿FD]�IUHQWH�D�ORV�
HTXLSRV�LQH¿FDFHV�

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

H�� 6H�KD�UHFRQRFLGR�OD�SRVLEOH�H[LVWHQFLD�GH�FRQÀLFWR�HQWUH�ORV�PLHPEURV�GH�XQ�
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

I�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ORV�WLSRV�GH�FRQÀLFWRV�\�VXV�IXHQWHV�
J�� 6H�KDQ�GHWHUPLQDGR�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�OD�UHVROXFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

D�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ORV�FRQFHSWRV�EiVLFRV�GHO�GHUHFKR�GHO�WUDEDMR�
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 

entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 

laboral.

cv
e: 

BO
E-

A-
20

11
-1

94
36
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G�� 6H�KDQ�FODVL¿FDGR�ODV�SULQFLSDOHV�PRGDOLGDGHV�GH�FRQWUDWDFLyQ�� LGHQWL¿FDQGR�
las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar.

I�� 6H� KDQ� LGHQWL¿FDGR� ODV� FDXVDV� \� HIHFWRV� GH� OD� PRGL¿FDFLyQ�� VXVSHQVLyQ� \�
extinción de la relación laboral.

J�� 6H�KD�DQDOL]DGR�HO�UHFLER�GH�VDODULRV��LGHQWL¿FDQGR�ORV�SULQFLSDOHV�HOHPHQWRV�
que lo integran.

K�� 6H� KDQ� DQDOL]DGR� ODV� GLIHUHQWHV� PHGLGDV� GH� FRQÀLFWR� FROHFWLYR� \� ORV�
SURFHGLPLHQWRV�GH�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en 

Marketing y Publicidad.

M�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH¿QLWRULDV�GH�ORV�QXHYRV�HQWRUQRV�GH�
organización del trabajo.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

FRQWLQJHQFLDV�FXELHUWDV��LGHQWL¿FDQGR�ODV�GLVWLQWDV�FODVHV�GH�SUHVWDFLRQHV��

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 

Seguridad Social.

F�� 6H� KDQ� LGHQWL¿FDGR� ORV� UHJtPHQHV� H[LVWHQWHV� HQ� HO� VLVWHPD� GH� 6HJXULGDG�
Social.

G�� 6H� KDQ� LGHQWL¿FDGR� ODV� REOLJDFLRQHV� GH� HPSUHVDULR� \� WUDEDMDGRU� GHQWUR� GHO�
sistema de Seguridad Social.

H�� 6H�KDQ� LGHQWL¿FDGR��HQ�XQ�VXSXHVWR�VHQFLOOR�� ODV�EDVHV�GH�FRWL]DFLyQ�GH�XQ�
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

I�� 6H� KDQ� FODVL¿FDGR� ODV� SUHVWDFLRQHV� GHO� VLVWHPD� GH� 6HJXULGDG� 6RFLDO��
LGHQWL¿FDQGR�ORV�UHTXLVLWRV��

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.

F�� 6H�KDQ�FODVL¿FDGR�ORV�IDFWRUHV�GH�ULHVJR�HQ�OD�DFWLYLGDG�\�ORV�GDxRV�GHULYDGRV�
de los mismos.

G�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�ULHVJR�PiV�KDELWXDOHV�HQ�ORV�HQWRUQRV�GH�
trabajo del técnico superior en Marketing y Publicidad.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

I�� 6H� KDQ� GHWHUPLQDGR� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� WUDEDMR� FRQ� VLJQL¿FDFLyQ� SDUD� OD�
SUHYHQFLyQ�HQ�ORV�HQWRUQRV�GH�WUDEDMR�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�SHU¿O�SURIHVLRQDO�GHO�
técnico superior en Marketing y Publicidad.

c
v
e
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J�� 6H�KDQ�FODVL¿FDGR�\�GHVFULWR� ORV� WLSRV�GH�GDxRV�SURIHVLRQDOHV��FRQ�HVSHFLDO�
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
FRQ�HO�SHU¿O�SURIHVLRQDO�GHO�WpFQLFR�VXSHULRU�HQ�0DUNHWLQJ�\�3XEOLFLGDG�

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 
HPSUHVD��LGHQWL¿FDQGR�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�WRGRV�ORV�DJHQWHV�LPSOLFDGRV��

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales.

E�� 6H� KDQ� FODVL¿FDGR� ODV� GLVWLQWDV� IRUPDV� GH� JHVWLyQ� GH� OD� SUHYHQFLyQ� HQ� OD�
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de riesgos.

G�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ORV�RUJDQLVPRV�S~EOLFRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�SUHYHQFLyQ�GH�
riesgos laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en 
caso de emergencia.

I�� 6H�KD�GH¿QLGR�HO� FRQWHQLGR�GHO�SODQ�GH�SUHYHQFLyQ�HQ�XQ�FHQWUR�GH� WUDEDMR�
relacionado con el sector profesional del técnico superior en Marketing y 
Publicidad.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del 
sector.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del técnico superior en Marketing y Publicidad.

Criterios de evaluación:

D�� 6H� KDQ� GH¿QLGR� ODV� WpFQLFDV� GH� SUHYHQFLyQ� \� GH� SURWHFFLyQ� LQGLYLGXDO� \�
colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

E�� 6H�KD�DQDOL]DGR�HO�VLJQL¿FDGR�\�DOFDQFH�GH�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�VHxDOL]DFLyQ�
de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
G�� 6H� KDQ� LGHQWL¿FDGR� ODV� WpFQLFDV� GH� FODVL¿FDFLyQ� GH� KHULGRV� HQ� FDVR� GH�

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
H�� 6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR�ODV�WpFQLFDV�EiVLFDV�GH�SULPHURV�DX[LOLRV�TXH�KDQ�GH�VHU�

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición 
y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y su importancia como medida de prevención.

Duración: 50 horas.

Contenidos básicos:

Búsqueda activa de empleo:

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 
laboral y profesional del técnico superior en Marketing y Publicidad.
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- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 
profesional. 

�� ,GHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�LWLQHUDULRV�IRUPDWLYRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�WpFQLFR�VXSHULRU�
en Marketing y Publicidad.

�� 'H¿QLFLyQ�\�DQiOLVLV�GHO�VHFWRU�SURIHVLRQDO�GHO�WpFQLFR�VXSHULRU�HQ�0DUNHWLQJ�\�
Publicidad. 

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
- El proceso de toma de decisiones.

*HVWLyQ�GHO�FRQÀLFWR�\�HTXLSRV�GH�WUDEDMR�

�� 0pWRGRV�SDUD�OD�UHVROXFLyQ�R�VXSUHVLyQ�GHO�FRQÀLFWR��9DORUDFLyQ�GH�ODV�YHQWDMDV�
H�LQFRQYHQLHQWHV�GHO�WUDEDMR�GH�HTXLSR�SDUD�OD�H¿FDFLD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��

- Equipos en el sector del marketing y la publicidad según las funciones que 
desempeñan.

- La participación en el equipo de trabajo. 
�� &RQÀLFWR��FDUDFWHUtVWLFDV��IXHQWHV�\�HWDSDV�

Contrato de trabajo:

- El derecho del trabajo.
- Análisis de la relación laboral individual. 
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
�� 0RGL¿FDFLyQ��VXVSHQVLyQ�\�H[WLQFLyQ�GHO�FRQWUDWR�GH�WUDEDMR�
- Representación de los trabajadores. 
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico 

superior en Marketing y Publicidad. 
�� %HQH¿FLRV�SDUD� ORV� WUDEDMDGRUHV�HQ� ODV�QXHYDV�RUJDQL]DFLRQHV��ÀH[LELOLGDG�\�

EHQH¿FLRV�VRFLDOHV��HQWUH�RWURV�

Seguridad Social, empleo y desempleo:

- Estructura del sistema de la Seguridad Social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

HQ�PDWHULD�GH�6HJXULGDG�6RFLDO��D¿OLDFLyQ��DOWDV��EDMDV�\�FRWL]DFLyQ�
- Situaciones protegibles por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
�� 5LHVJRV�HVSHFt¿FRV�HQ�HO�VHFWRU�GHO�PDUNHWLQJ�\�OD�SXEOLFLGDG��
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 

3ODQL¿FDFLyQ�GH�OD�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�HQ�OD�HPSUHVD�

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. cv
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- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
�� 3ODQL¿FDFLyQ�GH�OD�SUHYHQFLyQ�HQ�OD�HPSUHVD�
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
- Primeros auxilios. 

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda 
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las 
competencias a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p) y q) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, 
en especial en lo referente a las empresas.

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.

- La preparación y realización de modelos de curriculum vitae (CV) y entrevistas 
de trabajo.

�� ,GHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�QRUPDWLYD�ODERUDO�TXH�DIHFWD�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�GHO�VHFWRU��
manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de 
los convenios colectivos de aplicación. 

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 
documentos relacionados. 

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar 
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo 
\�TXH�OH�SHUPLWD�FRODERUDU�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�XQ�SODQ�GH�SUHYHQFLyQ�SDUD�XQD�
pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para 
su puesta en funcionamiento.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Equivalencia en créditos ECTS: 22
Código: 1013

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

��� ,GHQWL¿FD�OD�HVWUXFWXUD�\�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�HPSUHVD��UHODFLRQiQGRODV�FRQ�HO�WLSR�GH�
servicio que presta.

Criterios de evaluación:

D�� 6H�KD�LGHQWL¿FDGR�OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD�GH�OD�HPSUHVD�\�ODV�IXQFLRQHV�GH�
cada área de la misma. 
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Annex	3:	Ordre	ECD/329/2012,	15	de	febrer	
El qual estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al Títol 
de tècnic Superior de màrqueting i Publicitat” 
 

Les competències que estableix el currículum que s’han d’adquirir en aquest 

mòdul són: 

 

1. Recerca activa de feina 

Valoració de la importància de la formació permanent per la trajectòria 

laboral i professional del tècnic superior de màrqueting i publicitat 

Anàlisis dels interessos, aptituds i motivacions personals per la carrera 

professional 

Identificació de itineraris formatius relacionats amb el tècnic superior de 

Màrqueting i Publicitat 

Responsabilització del pròpia aprenentatge. Coneixement dels requisits dels 

fruits i previst. 

Definició i anàlisis del sector professional del Tècnic Superior de màrqueting 

i publicitat 

Planificació de la pròpia carrera professional 

Establiments d’objectius laborals, a mig  i llarg plaç compatibles amb les 

necessitats i preferències. 

Objectius realistes i coherents amb la formació actual i la projectada 

Procés de recerca de feina en petites i mitjanes i grans empreses del sector. 

Europass, Ploteus,.. 

Tècniques de recerca de feina 

Procés de pressa de decisions 

Establiments de llista de comprovació personal de coherència entre plans 

de carrera, formació i aspiracions 

 

2. Gestió de conflictes i equips de treball 

Valoració de les avantatges i desavantatges del treball en equip per l’eficàcia 

de l’organització. 
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Classes d’equips en el sector de màrqueting i la publicitat segons les funcions 

que desenvolupen 

Anàlisis de formació dels equips de treball 

Característiques d’un equip de treball eficaç 

La participació en els equips de treball i anàlisis de possibles rols dels 

integrants. 

Definició de conflicte: característiques, fonts i etapes de conflictes. 

Mètodes per la resolució o supressió del conflicte: mediació, conciliació i 

arbitratge 

 

3. Contracte de treball 

El dret de treball 

Intervenció dels poders públics en les relacions laborals 

Anàlisis de la relació laboral individual 

Determinació de les relacions laborals excloses i relacions laborals especials 

Modalitats de contractes de treball i mesures de foment de la contractació 

Drets i deures derivats de les relacions laborals 

Condicions de treball. Salaris, temps de treball i descans de treball 

Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball 

Representació dels treballadors 

Negociació col·lectiva com a mitjà per la conciliació dels interessos dels 

treballadors i empresaris 

Anàlisis d’un conveni col·lectiu aplicable a l’àmbit professional del cicle formatiu 

Conflictes col·lectius de treball 

Nous entorns d’organització del treball: subcontractació, teletreball, entre altres. 

Beneficis per les treballadors en les noves organitzacions: flexibilitat i beneficis 

socials, entre altres. 

 

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació 

El sistema de Seguretat Social com a principi bàsic de solidaritat social. 

Estructura del sistema de Seguretat Social 
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Determinació dels principals obligacions dels empresaris i treballadors en 

matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotitzacions. 

L’acció protectora de la Seguretat Social 

Classes, requisits i quantia de les prestacions 

Concepte i situacions cobertes  en desocupació. 

Sistemes d’assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures. 

 

5. Avaluació dels rics professionals 

Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat professional 

Valoració de les relacions entre treballs i salut 

Anàlisis i determinació de condicions de treball 

El concepte de rics professionals. Anàlisis de factors de rics 

L’avaluació del rics en l’empresa com elements bàsics de l’activitat preventiva 

Anàlisis de rics lligats a les condicions de seguretat 

Anàlisis de rics lligats a les condicions ergonòmiques i psicosocials 

Riscs específics en el sector de màrqueting i la publicitat 

Determinació de les possibles danys a la Salud del treballador que poden 

derivar-se de les situacions de rics detectades.  

 

6. Planificació de la prevenció de rics de l’empresa 

Drets  i deures en matèria de prevenció de rics laborals 

Responsabilitats en matèria de prevenció de rics laborals 

Gestió de prevenció de l’empresa 

Representació dels treballadors en matèria preventiva 

Organismes públics relacionats amb la prevenció de rics laborals 

Planificació de la prevenció en l’empresa 

Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treballs 

Elaboració d’un pla d’emergència en una petita i mitjana empresa del sector 

 

 

7. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa 

Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva 
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Protocol d’actuació enfront a una situació d’emergència 

Primers auxilis. Urgència mèdiques. Conceptes bàsics 

Aplicació de tècniques de primers auxilis 

Formació dels treballadors en matèria de plans d’emergència 

Vigilància de la salut dels treballadors. 
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Annex	4	Entrevistes	als	centres	de	Balears	
 

Es va enviar un email  dia 5 de març de 2017 a totes les direccions facilitades 

per la Conselleria d’Educació de tots els Institut de Secundària que hi havia a 

Balears. En concret es va enviar a  150 emails dels quals només 10 han estat 

obtingut resposta. I Són les exposades a continuació. 

Les preguntes eren: 

1. Nom de la persona encargada a portar la convivència del centre? 

2. Accions que portaven a terme al centre per millorar la convivència. 

3. L’afirmació de que si segons les edats i els cursos que cursaven, els 

problemes de convivència de l’aula podien ser diferents. 

 

Alguns dels emails han estat retornats per errors en la direcció, i d’altres no 

s’ha obtingut resposta. 

 

S’han obtingut en concret les següents respostes: 

1. Entrevista a  l’IES Porto Cristo 

Email repost: 24 de març del 2017 a les 9:15  
 
 

• Nom de persona encargada de la convivència:  
La coordinadora de la comissió de convivència és Eulari Gelabert. 
A l'IES Porto Cristo consideram que la convivència és cosa de tota la comunitat 
educativa i, per tant, és objectiu prioritari possibilitar la participació de l'alumnat, 
famílies, personal no docent i professorat tant en la presa de decisions com en 
la gestió diària de la convivència del centre. 
  

• Accions que es realitzen per tal de millorar la convivència al centre al 
general? 

T'adjunt el pla de feina de la comissió pel present curs: 
  
 Comissió de convivència 

Objectius generals 

1. Continuar la tasca de prevenció i afrontament de situacions 
d'assetjament escolar, en col·laboració amb el policia tutor. 

2. Continuar la tasca de conscienciació  sobre la violència  de gènere. 
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3. Crear espais de trobada dels distints membres de la comunitat educativa 
per promoure la seva participació en la gestió de la convivència.  

4. Continuar  l'aplicació  de pràctiques restauratives.  

5. Fer el seguiment de l'aplicació i funcionament de les normes. 
Promoure'n el coneixement entre la comunitat educativa  

6. Promoure actuacions per afavorir la consciència de comunitat i facilitar 
les relacions a l'IES. 

7. Difondre les actuacions realitzades al centre per a la promoció de la 
convivència. 

8. Dissenyar actuacions per a  fomentar el respecte a la identitat de gènere 

Recursos: 

Personals: Professorat de la comissió de convivència, tutors, 
altre professorat implicat en activitats. 

Materials: jocs per l'aula de jocs, material fungible per a la 
formació i la realització d'activitats,  bibliografia, TIC. 

  
 
 

Activitats 

OBJECTIUS 
GENERALS 

OBJECTIUS  
ESPECÍFICS ACTIVITATS CALEND

ARI 

RESPON
SA-

BLES 

OBSERVACI
ONS 1.  

1.  Con
tinuar 
la 
tasca 
de 
preven
ció i 
afronta
ment 
de 
situacio
ns 
d'assetj
ament 
escolar
, en 
col·lab
oració 
amb el 
policia 
tutor. 

1. Dur a 
terme 
activitat
s 
adreçad
es als 
distints 
membre
s de la 
comunit
at 
educativ
a per 
delimita
r el 
concept
e i 
tipologia 
de 
l'assetja
ment 
escolar. 

  

• Difusió 
de  les 
presentacio
ns 
adreçades 
a famílies, 
alumnat i 
professorat
. 
  

• Disseny, 
juntament 
amb 
l'alumnat 
voluntari de 
convivència
, d'activitats 
adreçades 
a 1r cicle 
d'ESO 
  

• Aplicació 
de les 

1r 
trimestre 
  
  
  
  
1r 
trimestre 
  
  
  
  
  
2n 
trimestre 
  

- Policia 
tutor 
- Equip 
de 
convivèn
cia. 

Totes les 
actuacions 
referides a 
aquest 
objectiu es 
faran en 
coordinació 
amb el policia 
tutor i es 
vincularan al 
PAT. 
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activitats 
anteriors a 
les aules 
de 1r i 2n 
ESO. 

2. Difo
ndre el 
protocol 
d'actuac
ió en 
casos 
d'assetj
ament 

• Planificació 
i posada en 
pràctica de 
la difusió. 

1r 
trimestre 

3. Valo
rar les 
actuacio
ns que 
es 
realitze
n al 
centre 
per a la 
prevenc
ió i 
l'afronta
ment, 
així com 
la 
necessit
at de 
noves 
interven
cions. 

• Disseny/ 
recerca 
d'eines de 
valoració i 
recollida 
d'evidèncie
s 
adreçades 
a distints 
membres 
de la 
comunitat 
educativa. 

2n/3r 
trimestre 

2. Continuar la 
tasca de 
conscienciació 
 sobre la 
violència  de 
gènere. 

Dissenyar i aplicar 
actuacions per a la 
diada de 
conscienciació 
sobre la violència 
contra les dones. 

  

• Disseny i 
posada en 
pràctica 
d'activitats 
especialm
ent 
adreçades 
a la 
violència 
contra  ad
olescents. 

1r 
trimestre 

  Es vincularan 
aquestes 
activitats amb 
el PAT 

3. Crear espais 
de trobada dels 
distints 
membres de la 
comunitat 
educativa per 
promoure la 
seva 
participació en 
la gestió de la 

3.1.  Donar 
continuïtat al grup 
de feina amb 
l'alumnat voluntari 
de convivència 
  

• Posada en 
marxa 
iniciatives 
de 
l'alumnat 
per  a 
la  millora 
de  la 
convivència
. 

Al llarg 
del curs 

Equip de 
convivèn
cia 
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convivència.  Inicialment, 
s'elaborara
n activitats 
per a 
prevenir 
l'assetjame
nt entre 
iguals 
(Concretant 
i continuant 
la tasca 
dels 
observador
s de 
convivència
) 
  

• Demanda 
de 
col·laboraci
ó a 
l'alumnat 
per al racó 
de “Bones 
notícies”. 
  

• Formació 
de nous 
voluntaris 
de 
convivència
. 

3.2 Iniciar la 
coordinació amb 
l'associació 
d'alumnes 

• Contactes 
amb els 
representa
nts de 
l'alumnat 
per escoltar 
les seves 
aportacions 
i sol·licitar 
la seva 
col·laboraci
ó amb la 
comissió 
de 
convivència 

Inici de 
curs  

3.3 Aprofitar 
distintes activitats 
del centre per 
promoure la 
participació de les 
famílies. 

• S'aprofitarà 
especialme
nt l'ABP 

Al llarg 
del curs 

3.4 . Renovar i 
dinamitzar la 

• Elecció de 
nous 

Inici de 
curs 
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comissió de 
convivència del 
centre. 

membres,  
elaboració 
d'un 
calendari 
de 
trobades i 
recollida 
d'aportacio
ns. 

3.5 Recollir 
aportacions dels 
distints membres de 
la comunitat 
educativa 

• S'aprofitara
n distints 
canals per 
a recollir 
les 
aportacions
: 
entrevistes 
més o 
menys 
formals, 
comunicaci
ons a la 
bústia de 
convivència
, resultats 
enquestes..
. 

Al llarg 
del curs. 

    

4. 
Continuar  l'apli
cació de 
pràctiques 
restauratives.  

4.1. Promoure la 
participació dels 
companys d'aula 
per afavorir l'acollida 
de l'alumnat 
nouvingut. 
  

Pràctica del cercle 
d'acollida amb el 
suport d'un membre 
de l'equip de 
convivència, en els 
casos necessaris. 

  
  
Al llarg 
del curs 

  
Professor
at de 
l'equip de 
convivèn
cia. 
Tutors/es 

  
Recull de 
guions i 
pràctiques 
aplicades a 
convivència ( 
Carpeta de 
convivència) 
  
Si es 
considera 
oportú 
realitzar una 
mediació 
formal, es 
podrà 
sol·licitar a la 
comissió de 
convivència i 
la duran a 
terme les 
persones 
formades en 
mediació. 
  
  

4.2. Difondre les 
pràctiques entre el 
professorat. 

Formació del 
professorat 
interessat en 
pràctiques 
restauratives, 
utilitzant activitats 
de centre   com a 
exemple 
d'aplicació.(de 
coordinació entre 
professorat, 
reunions amb 
famílies...) 
  

4.3 Afavorir un clima 
d'aula i de centre 
que permeti la 
millora del 
rendiment de 
l'alumnat. 

Valoració i aplicació 
de pràctiques 
restauratives com a 
eina per a 
fomentar  un bon 
clima de 
convivència. 
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4.4. Impulsar 
estratègies de 
control positiu, 
tenint present el 
paper de model del 
professorat. 

- Utilització en la 
resolució de 
conflictes. 

5.  Fer el 
seguiment de 
l'aplicació i 
funcionament 
de les normes. 
Promoure'n el 
coneixement 
entre la 
comunitat 
educativa. 

5.1. Donar a 
conèixer i recordar 
les normes de 
convivència al 
centre.  
  
  
  
  
  
  
  

• Activitats 
incloses en 
el Pla de 
tutoria. 
  

• Exposició a 
les aules 
del full 
recordatori 
de normes i 
conseqüèn
cies del no 
compliment
. 
  

• Difusió de 
les normes 
a partir de 
la pàgina 
web del 
centre, a 
l'agenda de 
l'alumnat i 
al quadern 
de 
professor. 

Octubre 
  
  
  
  
  
  
  
  

Tutors 
  
  
  
  
  
  
  
Equip de 
convivèn
cia 

* Canvi en el 
carnet per 
punts: les 
sancions de 
l'alumnat 
repetidor de 
2n ESO 
seran les 
corresponent
s a l'alumnat 
de 3r ESO. 

5.2 Recollir 
suggeriments dels 
distints membres de 
la comunitat 
educativa. 

• Bústia de 
convivència
/ correu de 
convivència
. 

• Recull de 
les 
aportacions 
de 
l'alumnat 
en l'activitat 
de tutoria 
de revisió 
de normes. 

1r 
Trimestre 

i  
  

al llarg 
del curs 

5.3. Fer el 
seguiment i, en cas 
oportú, les 
modificacions 
pertinents respecte 
a les normes de 
convivència. 

• Seguiment 
quinzenal 
de les 
sancions 
(setembre/
octubre).   

• Seguiment 
mensual a 
partir de 



Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional  
mitjançant l’escala de provenció.  

Màster de Formació del Professorat 2017-2018 
 

 80 

novembre. 

6. Promoure 
actuacions per 
afavorir la 
consciència de 
comunitat i 
facilitar les 
relacions a 
l'IES.  

6.1 Promoure un 
espai de relació per 
l'alumnat que 
presenta dificultats 
d'integració social. 
  

Continuació de 
l'espai de joc de 
taula el temps del 
primer esplai 
(tres/quatre dies), 
elaborant unes 
normes bàsiques 
per al seu ús. 

Al llarg 
del curs 

Claustre/ 
Equip de 
convivèn
cia 

Al llarg del 
curs, 
s'aniran  conc
retant 
activitats per 
donar 
compliment a 
aquest 
objectiu. 6.2 Treballar la 

consciència de l'IES 
com un espai propi. 

Notícies al 
faceboock 
Bústia de 
convivència 

• Racó de 
bones 
notícies 

• Reconeixe
ment de 
l'alumnat 
(elaboració 
de nous 
models) 

• Reconeixe
ment 
d'equips 
que 
treballen bé 
de forma 
cooperativa
. 

6.3 Recollir i donar 
a conèixer aquells 
aspectes positius de 
persones o grups de 
l'IES. 

7 Difondre les 
actuacions 
realitzades al 
centre per a la 
promoció de la 
convivència. 

Difondre les 
activitats 
realitzades. 

• - 
Presentaci
ó  al 
claustre 
quan es 
consideri 
oportú. 

• - Notícies al 
faceboock i 
a la revista. 

Al llarg 
del curs 

Equip de 
convivèn
cia 

  

8. Dissenyar 
actuacions per 
a  fomentar el 
respecte a la 
identitat de 
gènere 

Dur a terme 
activitats per a 
fomentar el respecte 
a l'expressió de la 
pròpia identitat de 
gènere. 

• Recerca i 
valoració 
d'activitats 
que 
fomentin el 
respecte. 

Al llarg 
del curs 

    

  
• Impartiu educació d'ESO, batxillerat, i cicle formatius? 

1r i 2n d'ESO 
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•  Quins  diferents problemes de convivència es poden observar segons cada un dels 

estudis (ESO/BATXILLERAT/CICLES FORMATIUS ? 

 La meva afirmació es que segons les edats i estudis els problemes de convivència són 

diferents. Per això m'agradaria que m'explicassiu les diferències que hi ha entre convivència 

dels diferents grups i si l'acció per millorar la convivència que realitzau es diferent en cada cas 

o no. 

Al nostre centre, efectivament és diferent la problemàtica segons el cicle. De fet, podem afirmar 

que les dificultats es centren majoritàriament a 1r cicle d'ESO. El present curs, però, trobam 

també problemes de convivència a 4t.  

  

T'adjunt els resultats de les enquestes realitzades per a la valoració de la problemàtica de 

convivència: 

  
 

 
  
  
 
 
 
 

2.Entrevista a  L’IES Isidor  Marcabich 

 

Resposta de dia 6 de març a les 10:40 

 

Nom de persona encarregada de la convivència: Maria Neus Cardona Ribas 

 

Accions que es realitzen per tal de millorar la convivència al centre? 

 

Tenim un servei de mediació per a solucionar conflictes entre alumnes; des del 

pla d'acció tutorial es treballen les normes de convivència i en el cas d'alumnat 

amb més dificultats de relació amb companys i amb l'entorn escolar es posa en 
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marxa la figura del professor/-a tutor, que fa un acompanyament de l'alumne/-a 

per a oferir ajut (escolta activa, atenció individualitzada, organització...) 

 

Impartiu educació d'ESO, batxillerat, i cicle formatius? 

En el centre s'imparteixen tots els nivell; com a professora imparteix classe a 

ESO i Batxillerat. 

 

 Quins  diferents problemes de convivència es poden observar segons cada un 

dels estudis (ESO/BATXILLERAT/CICLES FORMATIUS ? 

 

A ESO hi ha més conflictivitat a l'aula, sobretot en el primer cicle. L'arribada 

d'alumnes amb poc hàbit d'estudi i poc interès, desmotivació i disruptius 

dificulta la tasca docent i la relació d'aquest grup d'alumnes amb la resta de 

companys (No són molts alumnes i sovint provenen de situacions difícils, 

alguns provenen del centre de menors). Les faltes de respecte (violència 

verbal, incompliment de les pautes donades pel professorat...) serien els 

conflictes més habituals. 

Altres conflictes, que són els que arriben sovint a mediació, sorgeixen de 

malentesos per falta d'una bona comunicació o lligats a manca d'habilitats 

socials. 

En els cicles formatius no intervenc; però la conflictivitat té lloc en els cursos de 

formació professional bàsica i està associada molt sovint a falta d'autoestima, 

d'un projecte definit... Però no conec la situació de manera directa. 

 

No sé si és aquesta la informació que requeríeu, per a qualsevol concreció o 

dubte podeu contestar aquest correu i formular les preguntes que considereu 

oportunes. 

 

Atentament, 

 

Neus Cardona Ribas (Coordinadora Comissió Convivència de l'IES 

Isidor Macabich. 
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3.Entrevista e l’IES Marc Ferrer de Formentera. 

 
Encarna, va contestar inmediatament, però no va donar resposta a les 

preguntes. Va dir que es trobava molt enfeinada, que tot d’una haguessin 

passat avaluació contestaría. Encara no s’ha obtengut resposta per part de 

n’Encarna Palomino. 

 

Va respondre dia 6 de Març de 2017 a les 15:29 

 

“Hola Catalina, mira sóc Encarna la coordinadora de convivència i volia 

demanar-te si tens molta prisa en les respostes ja que estem en plens examens 

trimestrals, a més de cursets, correccions, etc...amb molt de gust et contestare 

però m' agradaria saber si podria ser mes endavant. Gràcies” 

 

4.Entrevista a L’IES Sa Serra de Sant Antoni de Portmany  

 
 La resposta va ser contestada 8 de març de 2017 a les 9:03 

 

A-Nom de la persona coordinadora de Convivència-Catalina Ramon 

 

B-Accions que es realitzen per tal de millorar la convivència del centre: 

1- Activitats de tutoria amb l´objectiu de prevenir conflictes, xerrades del 

CEPCA(centre de prevenció de conductes additives), activitats extraescolars: 

sortides, dia del centre.., activitats d’autoconeixement i cohesió de 

grup.,documental de bulling. 

2-proposta de curs de mediació al centre 

3-tutorització entre iguals 

4-pràctiques restauratives a determinats cursos. 

5-establiment d´acords i pactes  entre alumnes. 
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6-enregistrament de tots els casos, classificats segons el nivell de conflictivitat. 

 

C-Sí, és un centre de nova creació i hem anat creixent poc a poc, aquest és el 

primer curs que tenim 2on de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà. 

 

D- A la ESO els cursos més conflictius solen ser els del primer cicle: primer i 

segon, perquè després ja van a partir de tercer, seguint per obtenir el títol. Els 

conflictes d´aquest primer cicle, depèn molt del caràcter o mà esquerra del 

tutor, però solen ser a nivell disciplinaris, faltes de respecte, males 

contestacions, baralles entre ells.. 

. 

En el segon cicle de l´ESO ja no es donen tants casos, les intervencions solen 

ser més individuals i derivades de situacions concretes que pateixen els 

alumnes: absentisme, problemes familiars, desmotivació... 

 

En el batxillerat, els interessos dels alumnes canvien i segueixen la dinàmica 

del segon cicle de l´Eso, no hi sol haver problemes de convivència, sinó més bé 

de necessitat d´orientació acadèmica i professional i també de treballar els 

valors d´igualtat de gènere, drets humans,... 

 

El perfil d´alumnat de FP i cicles formatius, canvia molt. En la FP Bàsica, hi ha 

que treballar molt el respecte entre ells i envers el professorat. També la 

motivació i casos d´absentisme importants, casos de consum i derivació al 

CEPCA... 

 

En el cicle formatiu de Grau Mitjà hi ha que treballar la cohesió de grup, ens 

trobam que tenim alumnes de diferents edats: 17, 19, 30 anys i els interessos 

són molt diferents, feim seguiment d´absentisme i des d´orientació 

assessorament als equips docents. 
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5. Entrevista de CC Ramon Llull de Santa Maria del Camí.  

 
Na Catalina va respondre l’email dia: 15/03/2017 a  les 17:22 

Hola, 

  

Des del CC Ramon Llull de Sta. Maria del Camí, primer de tot demanar 

disculpes per no haver contestat abans, i segon volem donar-te la informació 

sol·licitada. 

-No tenim cap persona responsable de la convivència, la nostra és una escola 

petita d’una sola línia i podríem dir que els responsables de convivència som 

tots, així i tot les persones coordinadores d’aquest tema podem dir que són : 

directora, caps d’estudis d’EP i ESO, orientadora i PT. 

-Les activitats que es realitzen per millorar la convivència són: 

      -Aplicació proves sociomètriques com el CESC als cursos de 3r a 6è EP i 

els quatre cursos d’ESO durant el primer trimestre del curs (preferiblement, al 

mes d’octubre) 

      -Activitats que fomentin la cohesió, els respecte mutu i la relació positiva del 

grup. 

 Amb aquest objectiu estam desenvolupant tot un programa d’educació 

emocional i competència social. 

I per tal de poder dur endavant aquesta proposta s’ha fet prèviament una 

activitat de formació al centre sobre coaching educatiu a la que ha participat 

gairebé tot l’equip educatiu del centre. Amb aquesta formació es volen 

promoure activitats concretes d’educació emocional i cohesió social, així com 

també dinàmiques d’aula que promoguin la cooperació i el treball entre iguals. 

     -Xerrades i tallers de prevenció que fins ara s’havien fet a l’etapa d’ESO,i 

aquest curs s’ampliaran també a l’etapa d’Ed. Primària 

-No, només tenim EI, EP i ESO 

-No tenim dades per comparar, només tenim ESO 

Esper que aquesta informació te sigui útil 

  

Atentament 
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Catalina M. Amengual 

Directora del CC Ramon Llull 

 

 

6. Entrevista de Ies Medina Mayurca- Palma 

	
 Contestat per en Toni dia 8 de març a les 10:47. 

 

Coordinador de convivència: Antoni Font Villalonga, professor de filosofia de 1r 

i 2n de batxillerat. No faig enguany classe a Eso però altres cursos he donat 4t 

d'ètica de diversificació. 

 

Accions que es realitzen per tal de millorar la convivència:  

-Servei de Mediació escolar  entre alumnes i entre alumnes i professors  o 

també entre professors (molt de tant en quant). 

- Curs de formació de nous mediadors cada dos anys.. 

- Intervencions puntuals em cursos a on es detecten problemes de convivència 

generalitzats. 

- Dinàmiques de grup per consciencia de les conseqüències negatives del 

bulling. 

Xerrades del departament de orientació sobre temes diversos relacionats amb 

la convivència. 

 

Els problemes dels primer cursos d'ESo solen ser deguts a gelosies o cer nivell 

de assetjament cap a el diferents en algun aspecte comportament  o físic. 

 

A Batxillerat solen tenir origen en qüestions acadèmiques: Discussions per 

dates d'exàmens principalment i també gelosies amoroses. 

 

No es fan activitats diferents a ESO i Batxillerat. 

Sgt. Antoni Font.,  
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Coordinador. 

 

7. Entrevista de IES Pau Casasnoves  

Contestat 10 de març a les 12:31. 

 

Bon dia, 

 

Som na Mª Montserrat Cueto Garcia, responsable de la comissió de 

Convivència de l'IES Pau Casesnoves (INCA). 

 

Al nostre centre tenim una comissió de convivència  formada per el director, la 

cap d`´estudis, l'orientadora, un professor i la coordinadora de la comissió. 

Aquesta comissió es reuneix setmanalment per tal de tractar els diversos 

problemes de convivència detectats al centre, dissenyar activitats per tal de 

promoure la convivència (xarles, ponències d'entitats expertes en diverses 

matèries,etc.), organitzar activitats en dates importants juntament amb la 

comissió d'extraescolars (Dia dels Drets Humans, Dia de la Pau, Mercadet 

solidari per Nadal, Setmana cultural, recollida de joguines i aliments per a 

Cáritas...). 

A més, tenim un servei de Mediació Escolar, des de fa uns 10 anys, que ens 

funciona realment bé. L'equip de mediadors (alumnat i professorat) es reuneix 

cada dijous el temps del primer pati per tal d'establir un calendari de les 

mediacions sol·licitades, les que estan pendents de revisió o bé per treballar 

diferents aspectes de la mediació i formar així a futurs mediadors. Hores d'ara 

ja tenim 19 mediacions fetes, moltes d'elles realitzades per alumnat mediador. 

 

Al centre impartim ensenyaments d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

Efectivament, tal i com tu apuntes, els conflictes de convivència no són els 

mateixos. En línies generals són: 

 

1r cicle d'ESO: alumnes amb problemes de comportament, novios (sobretot les 

nines), washapp (missatges mal interpretats), malentesos i manca de 
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comunicació directa en general. 

2n cicle d'ESO: problemes de relació en el grup classe i algun cas aïllat de 

bulling. 

Batxiller i Cicles: manca de companyerisme i queixes de bulling poc sever. 

 

Crec que he contestat totes les preguntes del teu correu, de totes maneres si 

necessites alguna informació més no dubtis en posar-te en contacte amb jo. 

 

Salut i sort amb el treball 

 

8.  Entrevista a IES Josep Maria Quadrado- Ciutadella  

 

Contestat: 16 de març a les 9:29 

 

Hola Catalina, 

Te contestam les preguntes que ens vares formular seguidament: 

 

Nom de persona encargada de la convivència: Roser Mercadal 

Accions que es realitzen per tal de millorar la convivència al centre al 

general? 

Són de prevenció: activitats que inclouen les del PAT d’educació 

emocional. Tenim una figura d’educador emocional (autoconeixement, 

autocontrol, empatia..)És un estaló per els tutors per fer dinàmiques dins 

l’aula. Pla d’acollida de primer d’ESO (activitats de cohesió de 

grup/empatia…) i sortides als diferents nivells a final de trimestre. A partir de 

l’any que ve s’engega un programa de tutorització entre iguals entre 1r i 3r 

d’ESO. Es fan dinamitzacions de pati. Apadrinament d’alumnat nouvingut. 

També es fan cotutories i tutories individualitzades. 

Resolució de conflictes: mediacions amb l’ajuda d’un mediador. 

Gestió de conflictes: mesures d’expulsió fora d’aula i no sempre recorre a 

l’expulsió fora del centre. Resolució per conformitat en lloc d’obertura 

d’expedients. 
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Impartiu educació d'ESO, batxillerat, i cicle formatius? 

Si 

Quins  diferents problemes de convivència es poden observar segons cada 

un dels estudis (ESO/BATXILLERAT/CICLES FORMATIUS ? 

La meva afirmació es que segons les edats i estudis els problemes de 

convivència són diferents. Per això m'agradaria que m'explicassiu les 

diferències que hi ha entre convivència dels diferents grups i si l'acció per 

millorar la convivència que realitzeu es diferent en cada cas o no. 

Batxillerat i Cicles: es centren a absentisme. Problemes de disciplina dins 

l’aula són més rares. Es tracten d’estudis post-obligatoris. 

A ESO: conflictivitat a nivell de relacions socials, assetjament, faltes de 

respecte... 

Salut! 

Cap d'estudis  

IES Josep Maria Quadrado 

 

 

9. Entrevista de CC Sa Real-Eivissa 

Contestat 10 de març a les 9:24 

 

Bon día; 

el meu nom es Juan Luis Cerdá, director del CC Sa Real d'Eivissa i responc a 

la teva sol·licitud d'Informació. El CC Sa Real te dues línies d'infantil a 

batxillerat.  

Per la meva experiència com a mestre i director, els problemes de convivència 

no tenen cap relació amb el tipus d'estudi sinó amb l'edad i amb les 

circumstàncies diferents dels alumnes (socio-econòmiques, culturals, 

educatives, estructura familiar,...) amb l'existència d'altres dificultats associades 

(alumnat nese o nee, situacions de risc,...) i amb la manera que te cada centre 

de resoldre els conflictes mitjançant el pla de convivència (que efectivament 

haurà de ser tan diferent com diferent sigui la problemàtica a resoldre). 
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Diferents concentracions de tipologia d'estudiants en diferents estudis donen 

lloc a diferents problemes i diferents maneres d'arreglar-los. 

No responc directament a les preguntes perquè pens que tal com estan 

plantejades, demanant diferències, les conclusions seran necessàriament que 

hi ha diferents problemes en diferents estudis,.. dit d'una altra manera: les 

preguntes van dirigides a confirmar la teva hipòtesi, no a contrastar-la, el que 

crec suposa una metodologia equivocada. 

 

Sé que no es la resposta que esperaves però es la mes sincera i la que pens 

que et pot ajudar més a fer bé el treball de final de màster. Crec que hauries de 

replantejar les preguntes. 

 

Esper haver estat d'utilitat. 

 

Salutacions cordials, 

Juan Luis Cerdá 

Director CC Sa Real. 

 

10. Entrevista a CC La Milagrosa- Palma  

 
Resposata de la Milagrosa dia 14 de març de 2017 a les 13:36. 

 

Com de persona encargada de la convivència: Som en Gabriel Pujol, i com a 

orientador som una de les persones encarregades de la convivència a ESO 

  

Accions que es realitzen per tal de millorar la convivència al centre al general? 

Cercles restauratius, diàlegs amb els alumnes implicats, potenciar les habilitats 

socials i d’assertivitat, alguna intervenció conductual, posar-nos en contacte 

amb CONVIVEXIt, aplicació del protocol d’assetjament, aplicació d’un 

sociograma (CESC), xerrades a classe, vídeos, reunions amb alumnes per 

valorar l’opinió i perquè col·laborin, mètode PIKAS, etc. 
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Impartiu educació d'ESO, batxillerat i he pogut observar que també teniu cicle 

formatius. 

  

 Quins problemes de convivència es poden observar segons cada un dels 

estudis? Aquest centre és d’ESO. Normalment els problemes de convivència 

vénen donats per: 

  

- Aquells alumnes que els hi destaca algun defecte o característica física o 

psicològica. 

- Mals entesos que els rumors s’han encarregat de potenciar. 

- Rivalitats no solucionades. 

- Enveges i gelosies. Amics que ho deixen de ser perquè algú prefereix a algú 

altre, etc. 

  

  

 La meva afirmació es que segons les edats i estudis els problemes de 

convivència són diferents. Per això m'agradaria que m’expliquéssiu les 

diferències que hi ha entre convivència dels diferents grups i si l'acció per 

millorar la convivència que realitzeu es diferent en cada cas o no. 

  

-          Normalment aplica’m les mateixes accions a tots els alumnes d’ESO. 

-          Sí distingim que l’aplicació de mesures a 1r i 2n d’ESO són més 

complicades, ja que als alumnes els hi és més difícil comprendre les situacions 

i tenir empatia. A 3r i 4t ja tenen un major grau de maduresa i les intervencions 

són menors tant en nombre com en complexitat. 
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Annex 5 Justificació	de	les	estratègies	utilitzades	per	a	formació	professional.	 
 
En relació a la piràmide dels sentits exposada per Immaculada Gómez en el 

punt 2.5 del present treball, es poden extreure que les següents metodologies 

són idònies per aplicar a formació professional, posat que, aprenem a través 

dels sentits i  a més la convivència s’aprèn a mesura que es fomenta i es 

relaciona amb més persones. Per aquest motiu les següents estratègies per 

l’aprenentatge són adequades per el que es pretén aconseguir, 

 
Estratègia basada en l’aprenentatge cooperatiu (ABC) 
 

 És un tipus d’aprenentatge com experiència social, requereix la participació 

equitativa dels alumnes, col·laboració i ajuda mútua. Treball equitatiu entre 

iguals per tal de construir el coneixement i adquirir competències i habilitats 

socials i comunicatives. 

Té nombroses avantatges com:  la confiança en un mateix, promou 

interaccions entre iguals i desenvolupa habilitats socials, promou la motivació 

per la tasca, i la implicació en l’aprenentatge i la iniciativa, fomenta 

l’aprenentatge entre iguals i el treball entre companys amb competència 

positiva, ensenya a demanar ajuda i ajudar, i permet al professor tenir més 

temps per atendre als alumnes amb més dificultats per l’aprenentatge. 

 

Aquesta estratègia per l’aprenentatge fomenta habilitats socials pel fet de 

sentir-t’he ajudat i ajudar aportant allò que millor saps fer, el reconeixement per 

part del company i sentir-se útil, provoca que l’estima augmenti, i és una 

característica necessària per fomentar al bon clima. 

 

Estratègia basada en l’aprenentatge de resolució de conflictes (ABRC) 
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És clau per la convivència positiva, fomentar l’aprenentatge de resolució de 

conflictes, és important el fet de que els alumnes en cas de que es produeixin 

conflictes, disposin d’eines per resoldre-ho de forma pacífica.  

Disposar d’eines i habilitats per resoldre els conflictes té com a resultat 

aconseguir una bona convivència a l’aula, una bona cohesió de grup, fomentar 

el diàleg per arribar a acords entre divergències d’opinions,.. 

En la unitat dos  de FOL, on és “gestió de conflictes i equips de treball”, és una 

estratègia clau per adquirir l’aprenentatge. 

 

Estratègia basada en jocs (ABJ) 

Aquesta estratègia és un tipus d’aprenentatge basat a través de la diversió i la 

animació, on és treballen els continguts de forma pràctica. 

 

Fomenta l’aprenentatge crític i promou la resolució de problemes, hi ha 

possibilitats de perdre i guanyar en unes regles i normes establertes en 

anterioritat.  

Sempre hi quan es faci un ús adequat en el contingut del joc per fomentar 

l’aprenentatge i no abusar d’aquesta estratègia, és una forma gratificant 

d’aprendre de forma divertida. 

 

 

Estratègia basada en la resolució de problemes (ABP) 

El fet d’afrontar-se  a un problema pensat per el professor i ser guia i aprendre 

a; organitzar-se, seleccionar la informació cercada, planificar-se, i arribar a una 

solució, proporciona tot aquests fet un propi aprenentatge. Com a resultats 

augmenta  la creativitat, la resolució favorable de conflictes, poder de reflexió, 

foment de l’autoautonomia, l’esperit crític,... 

Totes aquestes característiques ajuden a la convivència, ja que adquirir eines 

per resoldre problemes pot extrapolar-se a problemes reals de convivència i la 

resolució mateixa d’aquests. 

 

Estratègia basada en treball en equip (ABE) 
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És una estratègia que fomenta el treball en equip, la coordinació entre diferents 

persones, per aconseguir un objectiu, desenvolupar una tasca i potenciar les 

relacions entre el grup. Aquesta estratègia és idònia per relacionar els alumnes, 

per fomentar la unió.  

A més de que promociona la confiança i l’estima, no només entre l’equip sinó a 

amb la resta dels companys, aquest fet com a resultat, augmenta la 

convivència a l’aula. 

 

Si el professor realitza els equips pensant amb un lògica, com per exemple per 

haver passat el CESC, pot permetre formar equips idonis per fomentar les 

relacions i aconseguir un bon ambient a l’aula i que els estudiants vegin un 

compromís i estima dels altres.  Per aquest motiu augmenta la motivació, i per 

conseqüència també els resultats acadèmics. 

 

Estratègia basada en la simulació (ABS) 

Aprenentatge que consisteix en apropar a situacions i elements similars a la 

realitat, però imitant. Els alumnes mitjançant la participació a una situació 

semblant a la real, puguin aprendre. 

Te avantatges com: aprendre per descobriment, fomentar creativitat, 

l’aprenentatge individual, l’autoavaluació, augmentar capacitat de resposta i 

improvisació, motiva als alumnes, es integradora perquè fomenta el treball en 

equip, i permet experimentar situacions no viscudes però reals i amb 

possibilitats que ocorrin. “Aprender haciendo” (learning by doing), a través de la 

simulació, aquest lema es compleix a la perfecció. Quina millor manera 

d’aprendre, que experimentat situacions similars a les reals. 

 

Estratègia basada en la informació (ABI) 

Ser capaç de seleccionar la informació adequada en aquest món on és pot 

accedir a informació de qualsevol tipus de font sigui o no viable i en base 

científica. On les notícies destaquen per la morbositat del tema i no per la 

informació que es vol transmetre, on els alumnes estan exposats a qualsevol 
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tipus d’eina per accedir a les 24 hores del dia a informació en xarxa, diaris, al 

carrer,... 

És important que l’alumne aprengui a ser cautelós amb la informació que li 

transmetran. 

Per aquesta raó, ser capaç d’analitzar la informació, és important per prevenir 

conflictes, ja que pot evitar molts de mals entesos com són citats per el 

coordinador de convivència a les entrevistes de tots els centres. 

És important per la convivència ser objectiu amb els problemes, en casos de 

resolució de conflictes com és la mediació, la característica principal és la 

objectivitat del mediador, ja que pot suposar una resolució i punt de vista més 

realista de la situació. 

Experimenta un augment de la confiança en un mateix, en ser capaç de per ell 

seleccionar aquella informació que és adequada i objectiva. 

 

Aprenentatge basat en la creativitat (ABC) 

Ken Robinson va proposar com a principal pilar per l’aprenentatge,  

promocionar i afavorir a la creativitat. Realment la forma de resoldre problemes, 

de trobar diferents solucions, noves formes de fer les coses,... etc provoca que 

es produeixi un efecte productiu. La creativitat s’ha de treballar, no és una 

qualitat innata.  

Avantatge: l’alumne té interès per aprendre i augmenta la seva motivació, 

potencia el seu autoestima, i el seu propi aprenentatge, segueix ell mateix el 

motor d’on vol arribar. 

 

Tan a màrqueting i publicitat com a qualsevol altres estudis és molt important 

fomentar la cultura  I+D. Per fomentar la investigació, és fomentar el 

pensament més enllà del que actualment existeix. 

El màrqueting no crea necessitats, sinó que detecta necessitats existents i obté 

solucions, per aquest motiu, només un pocs arriben a la creació d’un producte 

o servei innovador. 

La creativitat es treballa, i a la formació professional s’ha de fomentar aquesta 

habilitat. Treballar en equip, en divergència d’opinions, provoca que es 
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desenvolupin altres maneres de fer les coses, i és on qüestionar-se el propi 

pensament, i acceptar altres opinions, ajuda a la resolució de conflictes, i 

millora la convivència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional  
mitjançant l’escala de provenció.  

Màster de Formació del Professorat 2017-2018 
 

 97 

 
 



Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional  
mitjançant l’escala de provenció.  

Màster de Formació del Professorat 2017-2018 
 

 98 

	

	Annex:6	Infografia	de	20	claves	per	l’educació	
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Annex	7:	Mètode		PIKAS.		

Éste método ha sido ampliamente utilizado para disuadir al agresor o agresores 

de su ataque hacia un compañero. Se trata de una serie de entrevistas 

individuales con el agresor o agresores, la víctima y los espectadores del 

suceso, tratando de crear un clima de acercamiento en el que se acuerden 

estrategias individuales de ayuda a la víctima.  

El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de 

forma individual, tomen conciencia de la situación que está sucediendo y se 

comprometan a realizar una serie de acciones que mejoren su situación social. 

La secuencia a seguir en el desarrollo del procedimiento es la siguiente:  

Entrevistas individuales con cada alumno/a implicado (5 ó 10 minutos por 

persona). Se comienza por quien lidera el grupo y se continúa con el resto de 

agresores y espectadores para finalizar con la víctima.  

Entrevistas de seguimiento, a la semana, con cada alumno/a, dependiendo de 

la disponibilidad horaria del mediador (psicopedagogo y/o tutor). El intervalo 

entre la primera entrevista y la de seguimiento nunca será superior a dos 

semanas.  

Encuentro final en grupo de afectados y afectadas: Mediación grupal para 

llegar a acuerdos de convivencia y que se produzca la conciliación. Quedará 

por escrito lo que pasa y si se incumplen acuerdos, haciéndoles ver que si el 

maltrato continuase, habría que tomar otras medidas. También habrá que fijar 

fechas para revisar la evolución del caso.  

El papel de quien asuma la mediación (psicopedagogo y/o tutor) será el de 

facilitador de la comunicación, aportando soluciones positivas y moderando 

turnos de intervención.  

Durante las entrevistas con las personas implicadas se deberán trabajar los 

siguientes aspectos:  
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Figura 1: Método Pikas. Anatol Pikas. 1989.  

En el caso que este método, u otro similar no diesen el resultado deseado, 

sería conveniente realizar una intervención más específica y especializada con 

el agresor, contando con el asesoramiento y el apoyo técnico del Equipo de 

Alteraciones del Comportamiento o el homólogo que exista en cada Consejería 

de Educación y Ciencia de cada CCAA. En este momento de la situación se 

realizará una especial atención a los siguientes parámetros:  
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Figura 2: Intervención específica con el agresor. Método Pikas. Anatol Pikas. 1989.  
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Annex.	8	Infografia	de	la	paradoxa	de	la	resolució	del	conflicte.	

 
 

Fuente: Movimiento americano contra la guerra - "No Foreing War Crusade - 1937" 
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Annex	9:	Calendari	escolar	amb	programació	

 
 
Font: Elaboració propi de informació extreta del Stei. 
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Annex 10: Explicació de les sessions del punt de la programació: 

Ø Dia 22/09/2017 La presentació 

 
Exposició d’objectius: Es tracta del primer dia de classe, tan del mòdul com del 

cicle formatiu. On els alumnes pràcticament no es coneixent i necessiten una 

presentació per començar aconseguir unions. 

Lloc: canvi d’aula habitual, posat que ells no necessiten ordinadors el primer 

dia. S’Agafarà l’aula de la planta baixa que disposa de molt d’espai darrera, 

perquè es puguin moure i desenvolupar les activitats. 

 

ACTIVITATS 

• Activitat 1: La pilota 

 

Els alumes es posaran en cercle i mitjançant una pilota recitaran en veu alta el 

seu nom. Els alumnes tiraran la pilota a un altre company perquè continuia 

diguent el seu nom i torni llançar-la. 

 

 
  

 

• Activitats 2: Jocs de preguntes 
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Els alumnes s’hauran de passejar i trobar companys que tenguin: 

- Les mateixes aficions 

- Hagin viatjat als mateixos llocs 

- Les agradin les mateixes pel·lícules 

- Visquin al mateix poble 

- No tenguin germans 

- No tenguin  reds socials 

-....  

Mitjançant preguntes als companys hauran de trobar companys que se semblin 

a ells i anotar en cada una de les premisses posades, el nom del company que 

també coincideix amb ell. 

 

• Activitat 3: Personatges 

Hi haurà retalls de fotografies, o personatges mítics damunt una taula. I cada 

un dels alumnes haurà d’agafar el que admirà més. Nomès podrà triar un 

personatge,  

Variant: Si l’alumne creu que un personatge que no es troba en paper li 

agrada més, ho comentarà al tutor, i es cercarà per internet perquè els 

companys sàpiguen visualment qui és.  

 

En cercle, cada un exposarà perquè ha triat aquell autor/personatge i perquè 

creu que és d’admirar. 
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• Activitat 4: Una cosa graciosa 

A través d’un rodet de fil, els alumnes hauran d’explicar un fet graciós que les 

hagi ocorregut a ells o que hagin viscut. I s’hauran de tirar el rodet, quedant-se 

un troç.  Quedarà una teranyina, posat que cada alumne es quedarà el fil, i 

llançarà el rodet.  

  
• Activitat 5: Cloenda i explicació 

Aquesta activitat, per una banda, el tutor farà una sèrie de preguntes perquè 

els alumnes avaluïn la classe del dia com: 

  

-Què vos han semblat la classe d’avui? 

-Sabeu més ara dels vostres companys que abans de començar la classe? 

-Pensàveu que tindríeu tantes coses en comú/diferències? 

- Creïs què a les properes classes, s’haurien de fer activitats d’aquest tipus? 

 

Els alumnes en cercle, anirien contestat aleatòriament i voluntàriament 

aquestes preguntes. No s’obligarà a participar a ningú, però si que s’agrairà 

que voluntàriament exposin el que pensen. 

 

Finalment el tutor, les agrairà per haver participat i a més les explicarà el 

projecte de Convivència que es pretén dur a terme al llarg del curs, així com 

també el contingut i criteris del mòdul de formació i orientació laboral 

 

Ø Sessió 4  dia 02/10/2017 Coneixement 

Exposició d’objectius: Es vola aconseguir que l’estudiant amb la seva creativitat 

sigui capaç de reflectir la seva vida en un full, elegeixi la informació adequada i 
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rellevant de la seva vida, per poder contar i analitzar-la amb els seus 

companys.  

A més és important que prengui consciència de la importància en la formació i 

quins camins ha d’adoptar desprès d’acabar el cicle per poder arribar on vol 

arribar. 

 

Lloc: Aula on hi ha més espai per la comunicació i taules sense ordinadors. 

Activitats  

Activitat 1: El meu riu 

Els alumnes, dibuixaran la seva trajectòria fins ara de forma individual i desprès 

explicaran als companys el seu riu, exposant les corbes, i pendents que ha 

tengut i perquè creu que es degut. 

 
Activitat 2: 

Posada en comú de l’experiència, de recordar tots els camins que han fet per 

arribar a la formació professional tan a nivell personal com professional. I quins 

obstacles han tengut. 

 

Activitat 3 

Breu explicació per part del professor dels camins i sortides professionals i de 

la importància de la renovació constant de coneixements. Per aquest motiu les 

explicarà totes les opcions disponibles que hi ha, i si algú necessita ampliar o te 
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especial interès sobre algun recorregut o camí en especial, també intentar 

ajudar-ho a trobar-ho per ell mateix. 

 

Activitat 4 

Llista d’aspiracions, de les motivacions. On es veuen o  a on volen estar d’aquí 

un any, tres anys, i 10 anys. Llista d’expectatives, motivacions, objectius i 

reptes. 

Un cop exposat- han de fer una altra llista amb quines passes necessiten per 

aconseguir els objectius marcats. 

 

Activitat 5 

Cloenda: Opinions.  

Pensau què heu triat la formació que s’ajunta al que cercau? 

Pensau realment que són possibles els objectius marcats?  

El vostre riu os ha portat on sou ara, realment creïs que es casualitat que tots 

estem avui aquí? 

Vos ha semblat útil l’activitat? O milloraríeu algun aspecte? 

 

Dia  16/10/2017, Sessió 8.  L’estima 

Aquesta sessió comença el procés d’estimar-se a un mateix per aconseguir 

arribar a estimar els altres. Observar les expectatives d’altres punts de vistes, 

com un defecte el fa únic, i aquest defecte pot ser una virtut per altres. Han de 

comprendre la importància d’estimar-se a un mateix, i també veure com la resta 

les estima. 

Cada persona és una edició limitada i aquest fet té un valor que ells han de 

comprendre. Així com també han d’estimar als altres i ser estimats. 

ACTIVITATS Activitat 1 “Pluja d’idees sobre virtuts” 

Els alumnes hauran de dir en veu alta el que ells entenguin per virtuts, i a més 

hauran d’explicar perquè ells així ho pensen. Per aquest motiu es passarà la 
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bolla d’una persona a l’altre i disposarà d’un petit temps per tal donar el seu 

punt de vista. 

Activitat 2 Comptes i identificació Hi haurà 4 comptes a elegir, cada un d’ells no 

tendra final i ells hauran de decidir quin conta és el seu i com es veuen 

identificats en ell. “ El patito feo”- “ La bella i la bestia”- “ La sirenita”- -“El Rey 

León” -“Tarzán”- “Pinocho”, la cenicienta,. 

Tots són contes de Disney que la majoria poden conèixer, però el final d’aquest 

conta són ells els protagonistes. Són contes que més enllà de dibuixos, 

transmeten dins un altre història intrínseca. Per exemple, La Bella i la Bestia, 

com una al·lota guapa s’arriba enamorar d’una bèstia, o realment es com la 

veien, però la realitat és que era un jove preciós. 

No obstant això, els alumnes podran explicar com són els finals reals i que en 

pensen d’ells. 

Activitat 3 Explicació-cloenda. El professor donarà paraula als alumnes perquè 

puguin explicar en veu alta el que pensen i posteriorment el professor explicarà 

la importància de conèixer les persones més enllà de l’aparença, a més 

relacionarà amb els conflictes. Sovint els conflictes, tenen diverses 

perspectives, i cap d’ells pot veure l’altre 

punt de vista. Per aquest motiu, és important a vegades recapacitar, dialogar, 

explicar, i poder arribar a acords 

La importància del treball en equip és molt important, tan a la vida professional 

com personal. És necessària la presència d’altres experts per analitzar una 

solució i poder extreure altres punts de vista, o resoldre altres qüestions. 

Activitat 4 La inversió dels defectes Els defectes per uns són virtuts per els 

altres, per aquest motiu el que es farà 

es que cada un d’ells escriurà 5 defectes que considera que té, i deixarà el 

paper anònim en una bossa. Es repartiran els papers i hauran d’anar escrivent 
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a cada defecte una virtut. Per aquesta raó, els papers aniran passant  per 

l’aula, emplenant la fulla de virtuts en raó als defectes escrits. 

Per exemple: 

Defecte: portar ulleres Virtut/avantatges: Quan plou no et banyes els ulls, quan 

hi ha pols al aire no entra als ulls, segurament hi veus millor que moltes 

persones que les haurien de dur i no les duen, fa més interesant, està de moda, 

pots canviar l’aspecte únicament canviat les ulleres,... 

Activitat 6 Què sentiu davant aquestes frases? Els alumnes davant frases 

hauran de doblegar el paper i posar una paraula que la defineixi. 

1. -La meva parella diu que m’estima, però sovint m’insulta 
2. -Els meus companys no volen sentir la meva opinió, diuen que som 

negatiu/va 
3. -El primer dia que vaig anar a l’institut el record 
4. -Sempre faig mil coses a la vegada 
5. -L’experiència que sent, és immillorable. M’encanta 
6. -Els nirvis sempre n’estan present, però és una sensació de formigues a 

l’estómac. 

No hi ha una única conclusió, sinó totes són vàlides i pròpies. 

Dia 03/11/2017, sessió 13 La confiança 

Fomentar la confiança a partir d’activitats tan en els membres com en un 

mateix. Aconseguir que l’alumne a més de sentir-se estimat, senti que pot 

aconseguir tot el que es proposa. 

 

ACTIVITATS 

Activitat 1 La importància de la confiança 

 A través de pluja d’idees, cercles i grup de 4 el que ells hauran d’explicar que 

es la confiança per ells. 

 

Activitat 2 Com afrontar una entrevista? 
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Primer de tot hi ha que elaborar un currículum, que sorprengui. Al ser 

estudiants de màrqueting la creativitat s’ha de veure reflectida en aquest 

document. I posteriorment com conèixer la importància de la imatge, han dir les 

pautes necessaris per fer front a una entrevista. Se les posarà un vídeo de 4 

minuts de youtube. “que tener en cuenta en una entrevista de Trabajo”. 

 

Activitat 3 

La importància de creure en un mateix, en l’activitat que varen fer de que volen 

d’aquí 1,5 i més de 10 anys, relacionar-ho, amb la capacitat que tenen per 

aconseguir-ho, i que no només s’ha de tenir confiança, sinó que aquesta ha de 

ser en un mateix. 

 

Activitat 4: 

Simulació d’entrevistes, cada dos es faran entrevistes per aquest perfil de 

demanda de feina: 

Es cerca persona alegra, dinàmica i responsable per realitzar un treball de 

màrqueting per la TV de les Illes Balears. El sou es segons valia, i ha de 

disposar de vehicle pròpia, i possibilitat de viatjar. Disponibilitat horària total. 

 

Cloenda: Cada alumne argumentarà quin company és l’afortunat d’haver 

aconseguit la feina, i perquè. 

 
 

DIA 17/11/2017 La comunicació 

Han d’aprendre a trametre que es sent i treballar l’escola activa. 

 

ACTIVITATS 

Activitat 1 

La importància del treball en equip. En grups de 4 hauran d’elegir qui salven. Hi 

ha 5 persones, i només disposen d’un pulmó. 

- Un investigador contra el càncer 

- Un nin de 10 anys 
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- Una mare de 4 fills de 35 anys 

- El pare d’una família de 1 fill, el qual no disposa de mare. A més es 

responsable de la seva mare, degut a que te una minusvàlida. 

- L’avia que és qui mantén als seus 4 fills i als seus 3 nets. 

Hauran d’arribar a un acord unànime entre tots els membres 

 

Activitat 2 

Pluja d’idees. Com penseu que és pot millorar la comunicació, transmetre el 

que un pensa i ser capaç de transformar les crítiques en contructives. 

 

 

Activitat 3 

En parelles; a cada una d’elles se l’exposa problema.  

Mig grup dins l’aula i mig grup fora. Els alumnes de dins l’aula han d’adoptar 

una actitud enfront als problema que les compten. Poden actuar amb 

normalitat, però no les han de donar la raó. 

 

L’altre grup: té problemes, vol deixar el cicle formatiu perquè té massa feina, a 

més també la seva parella les ha deixat, han perdut la feina.  No pot veure els 

seus companys perquè ha d’estudiar, i no pot més. 

 

Desprès en parelles uns escoltaran i els altres les contaran els problemes. 

Practicaran l’escolta activava. 

 

Com vos heu sentit? Els qui escoltaven? I els que teníeu un problema? Quina 

sensació teniu quan pareix que no vos escolten o que no les importa el que les 

explicau? 

 

Activitat 4 

La notícia de l’actualitat sobre la implantació de busses de l’aeroport als pobles, 

subvencionats per doblers del Govern Balear. 
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Grup defensor: Volen busses per evitar menys cotxes, perquè donam millor 

serveis als turistes 

Grup en contra: Els bussos haurien de ser per tota la illa, i al llarg de l’any, els 

ciutadans no disposem d’un transport públic de qualitat, i a més són doblers 

nostres. 

Taula redona, amb pautes i normes per  tots els membres; només parlar quan 

es té el torn de paraula. 

Hi haurà un moderador que posarà pau, i donarà el torn de paraula. 

 

Cloenda: Què vos ha semblat?  És difícil dialogar exposant el que un pensa?  

Cada un actua defensant els seus interessos. I aquest motiu provoca que 

únicament vegin el seus i deixin de banda el que les altres persones en 

pensen. Per aquesta raó és important poder transmetre i argumentar el punt de 

vista de cada un, perquè l’altre pugui raonar i poder arribar a entendre, o 

almenys respectar l’opinió de la resta. 

 

Dia 11/12/2017; sessió 23 La cooperació 

Els alumnes hauran de cooperar entre si per aconseguir els resultats que 

necessiten. Serà necessari la col·laboració de tots els membres. 

 

Desenvoluparà al gimnàs. 

 

ACTIVITATS 

Activitat 1 

A través d’un joc. 

Música en globus a l’aire, a mesura que passi el temps, aniran augmentat el 

nombre de globus a l’aire, els alumnes hauran d’evitar que caiguin al terra. 

Activitat 2 

Jocs de preguntes 

Cada company disposarà d’un objecte i sortirà davant el grup, i els companys 

mitjançant preguntes hauran d’esbrinar de quin objecte es tracte. Nomès pot dir 

si o no. Però no pot donar pistes ni dir res. 
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Disposaran de 1 minut cada un, el que mes esbrini, és el guanyador. 

Activitat 3 

La creativitat: 

Viatjarem a (hi haurà 4 tarjetes, un per cada grup i amb un destí diferent cada 

un). 

Cada grup haurà de fer la maleta de 10 kg entre els 4 membres,  no poden 

superar el pes, i planificaran el viatge.  

Un dels membres del grup haurà d’exposar a la classe el contingut de la 

maleta, i que han planificat. Sense dir quin lloc viatjaran, la resta dels equips 

hauran d’esbrinar on viatgen els seus companys. 

Activitat 4 

La selva 

Cada grup disposa d’una targeta amb un animal, mitjançant renous i gestos ha 

de trobar els  seus companys. 

Activitat 5 

Conflictes de desicions. Video de com dialogar en els conflictes? 5 minuts. (“la 

importància del dialogo) 

Cloenda 

Què vos ha semblat? Penseu que es necessari o imprescindible la cooperació? 

Treballar en equip què vos aporta? 

Què vos ha semblat la classe d’avui? Sortir de l’aula vos ha paraescut 

entretingut? Vos agradaria sortir més? 
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Annex	11:	Check	list	d’autoavaluació	del	professor	de	formació	i	orientació	laboral.	
 
 
 

ü O		X	
 
Nom professor: Catalina Umbert Barceló 
Mòdul: Formació i orientació laboral 
Cicle formatiu: de grau superior de màrqueting i publicitat 
 

Si No 

1. S’ha aconseguit un bona ambient d’aula   
2. Els alumnes han valorat les activitats de forma positiva 
 

  

3. S’han complert el cronograma establert a principi de curs   
4. Els alumes han comprès la importància de la convivència i el treball en 
equip. 

  

5. S’han introduït modificacions  per fer adaptacions d’activitats   
6. Els alumnes han adquirit habilitats necessaris per la resolució pacífica 
de conflictes 

  

7. S’ha aconseguit treballar conjuntament amb la resta de professors del 
cicle formatiu 

  

8. La participació de tota la comunitat educativa ha estat la que esperava   
9. Creus que les expectatives establertes s’han complit   
10. Estic satisfet amb la feina realitzada   

Comentaris i fets a millorar cara al curs vinent 

- 
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